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عام جديد
انق�ضى عام  2019بكل ما فيه من حتديات و�إجن��ازات ،وا�ستمرت
"البرتول الوطنية" يف �أداء دورها ،والقيام مب�س�ؤولياتها ،وخرجت
بح�صيلة وف�يرة من النجاحات ،التي ت�ضاف �إىل �سجلها احلافل،
والذي يكمل هذا العام �سنوات عمره ال�ستني.
ال يت�سع املجال هنا ل�رسد ما حققته ال�رشكة ،وما �أجنزه موظفوها،
الذين كانوا وما زالوا الركيزة الأ�سا�سية التي تعتمد عليها ال�رشكة يف
تعزيز مكانتها ،ويف امل�ضي قدم ًا مب�سرية التطور والريادة والنجاح.
غري �أنه البد من الإ�شارة �إىل ا�ستمرار ال�رشكة يف تنفيذ حزمة من
م�شاريعها الكربى ،منها ما مت �إجن��ازه بالفعل ،ودخل بالتايل حيز
الت�شغيل ،ومنها ما يو�شك على االنتهاء ،كم�رشوع الوقود البيئي،
الذي يعد حالي ًا يف مراحل تنفيذه الأخرية.
�شهدت نهاية العام املن�رصم ت�شغيل عدد من الوحدات الرئي�سية
التابعة لهذا امل�رشوع ال�ضخم يف م�صفاتي ميناء عبداهلل ،وميناء
الأحمدي ،والذي ي�شكل نقلة نوعية يف جودة منتجات ال�رشكة ،من
�ش�أنها �إبقاء ال�رشكة �ضمن دائرة املناف�سة العاملية.
كذلك ت�سارعت وترية �إجناز حمطات تعبئة الوقود اجلديدة ،ملواكبة
التو�سع العمراين للدولة ،وتنامي احتياجات ال�سكان ،حيث مت
افتتاح جمموعة من املحطات يف عدد من املناطق ال�سكنية اجلديدة،
وق��د حر�صت ال�رشكة على تطوير حمطاتها ،وتزويدها مبختلف
اخلدمات ،التي تلبي متطلبات عمالئنا ،وحتوز على ر�ضاهم.
نتطلع ونحن ن�ستهل العام � 2020إىل حتقيق املزيد من التقدم يف
�أعمالنا وم�شاريعنا ،وننتظر جني ثمار مرحلة تاريخية من البناء
والت�شييد والتطوير ،ال �شك �أنها �ستنعك�س �إيجاب ًا ل�صالح �رشكتنا
ووطننا الغايل.
كل عام واجلميع بخري و�صحة و�سعادة.

خلود �سعد املطريي

شؤون
نفطية
بحث دائم عن أفضل الوسائل

معالجة النفط املتبقي
تهتم �شركة البرتول الوطنية الكويتية كثري ًا بتطبيق التقنيات احلديثة و�أف�ضل
املمار�سات يف معاجلة النفط املتبقي.
و�أدخلت ال�شركة تطورات متتالية على هذه التقنيات يف م�صافيها ،كان �آخرها يف
الوحدات اجلديدة �ضمن م�شروع الوقود البيئي ،لتحقق قفزة نوعية يف ا�ستخدام
هذه التقنيات.
وت�شكل املعاجلة الهيدروجينية للنفط املتبقي ح ًال منا�سباً للتحديات العديدة
التي تواجه �صناعة النفط عموماً ،والتكرير خ�صو�صاً ،مثل :تقلبات الأ�سواق،
واحتدام املناف�سة بني ال�شركات ،وانخفا�ض هام�ش الربح يف �صناعة التكرير.

تحسين أداء الوحدات

وك�ب�ري ��ات ال ���ش�رك ��ات امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة،
ملناق�شة التكنولوجيات املتطورة امل�ستخدمة
يف معاجلة الأن��واع املختلفة من النفط اخلام
امل�ت�ب�ق��ي ،وال �ن �ف��ط ال�ث�ق�ي��ل ،ب �ه��دف حت�سني
�أداء ال��وح��دات احلالية اخلا�صة باملعاجلة
الهيدروجينية للنفط املتبقي.

وان �ط�لاق��ا م ��ن اه�ت�م��ام�ه��ا وح��ر� �ص �ه��ا على
بحث ومناق�شة وعر�ض كل ما هو جديد يف
جم��ال تكنولوجيا املعاجلة الهيدروجينية
للنفط املتبقي ،نظمت "البرتول الوطنية"،
بالتعاون مع ال�رشكة الكويتية لل�صناعات
ال��ب�ت�رول��ي ��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة (ك �ي �ب �ي��ك) م ��ؤمت��ر
تحديات شركات التكرير
"املعاجلة ال�ه�ي��دروج�ي�ن�ي��ة ل�ل�ن�ف��ط املتبقي اف�ت�ت��ح امل ��ؤمت ��ر بكلمة للرئي�س التنفيذي
ال �ث��اين" ،مب�شاركة ع��دد كبري م��ن اخل�براء مل�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية ها�شم ها�شم،
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مؤتمر استقطب

عدداً كبيراً من الخبراء

والشركات المحلية
والعالمية

�أ� �ش ��ار فيها �إىل �أه �م �ي��ة ه ��ذا احل ��دث ال��ذي
ي�أتي قبيل دخ��ول القانون اجلديد للمنظمة
البحرية الدولية ( )IMOمطلع عام ،2020
واخلا�ص بتحديد الن�سب اجلديدة للكربيت
يف وق ��ود ال�سفن ،الف�ت� ًا �إىل �أن ��ه على �ضوء
هذه التحديات ،يتعني على �رشكات التكرير
حت��دي��د م��اه��ي �أف �� �ض��ل اخل� �ي ��ارات لتطوير
مرافقها كي حتتفظ بقدرتها على املناف�سة،
وعلى تلبية احتياجات ال�سوق ،وتتمكن من

ها�شم �أكد �أن الكويت �أ�صبحت مركز ًا لأف�ضل اخلربات يف معاجلة النفط املتبقي

حتقيق ا�سرتاتيجيتها طويلة الأمد.
و�أك��د �أن الكويت �أ�صبحت م��رك��ز ًا رئي�سي ًا
لأف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات واخل �ب��رات يف جم��ال
معاجلة النفط املتبقي ،نتيجة امتالكها �أكرب
قدرة �إنتاجية للمعاجلة الهيدروجينية للنفط
املتبقي املوجودة يف م�صايف :ميناء الأحمدي،
وميناء عبداهلل ،والزور.
تقلبات وعدم يقين

م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أو�� �ض ��ح ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لـ"البرتول الوطنية" وليد البدر� ،أن �صناعة
تكرير النفط متر بحالة من التقلبات وعدم
اليقني املرتافقة مع الت�شدد املتزايد يف النظم
والقوانني ،مما يرغم م�صايف النفط على اتخاذ
�إج� ��راءات متعددة للتكيف م��ع املوا�صفات
اجلديدة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه وم��ع وج ��ود م��ا ي�ق��ارب 70
وحدة للمعاجلة الهيدرولوجية للنفط املتبقي
يف العامل حالي ًا ،يتزايد االهتمام بهذا النوع
م��ن املعاجلة كونه ُيح�سن ب�شكل كبري من
هاشم :الكويت

أصبحت مركزاً ألفضل
الممارسات والخبرات
بمعالجة النفط المتبقي

البدر� :رضورة التكيف مع املوا�صفات اجلديدة للمنتجات البرتولية

�أداء وحدات التحويل لإنتاج منتجات عالية
اجلودة ذات عوائد �أف�ضل ودورة ا�ستخدام
�أطول للمواد احلفازة ،مع التخفيف من ت�أثري
التغري يف نوعيات النفط اخل��ام على �إجمايل
�أداء امل�صفاة ،واحلد من �إنتاج زيت الوقود
ع��ايل املحتوى الكربيتي ،الفت ًا �إىل �أن��ه ومع
ذلك ،ال يزال ا�ستخدام املعاجلة الهيدروجينية
للنفط املتبقي ي�شكل حتديات �صعبة مل�صايف
النفط ،ولأ�صحاب التكنولوجيا ،ومل��وردي
امل��واد احلفازة ،خا�صة فيما يخ�ص م�شاكل
الت�شغيل ،وطول فرتة اال�ستخدام وال�صيانة،
و�إدارة املواد احلفازة.
ورقة عمل

وقد �شاركت "البرتول الوطنية" يف فعاليات
امل�ؤمتر بورقة عمل ،قدمها كل من مهند�س
�أول ت�صنيع مب�صفاة ميناء عبد اهلل� ،أحمد
امل �ط��وع ،وامل�ه�ن��د���س ك�ي�ران ب �ه��ات ،تناولت
�أف�ضل امل�م��ار��س��ات امل�ستخدمة يف وح��دات
( )ARDيف م�صفاة ميناء عبداهلل ،وطبيعة
ه��ذه ال ��وح ��دات ،ودور ال���شرك��ة يف �صناعة
التكرير بدولة الكويت.
وتناولت ورقة العمل الآتي:
• وحــدة إزالــة الكبريت من بقايا قاع البرج
الجوي (:)ARDS U - 12

�صممت هذه الوحدة لإزالة الكربيت واملعادن

م��ن بقايا ق��اع ال�ب�رج اجل ��وي الثقيل ال��ذي
يحتوي على ( wt % 4.5من الوزن) كربيت
�إىل منتجات حتتوي على ( wt % 0.75من
الوزن) كربيت ،با�ستخدام غاز الهيدروجني
وامل��واد احلفازة حتت درجة حرارة مرتفعة
و�ضغط ع��ايل مل�ساعدة ال��وح��دات الأخ ��رى،
مثل :وحدة التك�سري بالعامل احلفاز ال�سائل
( ،)FCCووح��دة التك�سري الهيدروجيني،
ووح��دة التفحيم ،للو�صول �إىل املوا�صفات
امل� �ط� �ل ��وب ��ة ،وي � �ج� ��ري ب��ع��� ��ض ال �ت �ك �� �س�ير
بالهيدروجني �أثناء العملية ،ويتم �إنتاج كمية
قليلة من الديزل.
وت�ت���ض�م��ن ال ��وح ��دة خ �ط�ين ت���ص��ل ال�ط��اق��ة
الإنتاجية لكل منهما � 42ألف برميل يومي ًا،
ومي�ك��ن ت�شغيل �أح ��د اخل�ط�ين عندما يكون
اخل��ط الآخ��ر متوقف ًا عن العمل� ،أو لتبديل
العامل احلفاز ب�إجمايل طاقة �إنتاجية ت�صل
�إىل � 84ألف برميل يومي ًا ،ويتم عمل �صيانة
دوري��ة وتبديل العامل احلفاز كل 15-12
�شهر ًا.
البدر :صناعة تكرير النفط

تمر بحالة من التقلبات
وعدم اليقين وتشدد
بالنظم والقوانين
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بهات يو�ضح طبيعة عمل الوحدات يف م�صفاة ميناء عبداهلل
• التشغيل األمثل لمفاعل ( OCRاستبدال
المواد الحفازة أثناء التشغيل):

ي �ت �ك��ون ك ��ل خ ��ط يف وح� ��دة ( )ARDSيف
م�صفاة ميناء عبداهلل من مفاعل (،)OCR
و 4مفاعالت ثابتة.
وم� �ف ��اع ��ل( ،)OCRه��و ع �ب��ارة ع��ن مفاعل
( )Up - Flowمع �إمكانية ا�ستبدال املادة
احل�ف��ازة خ�لال ف�ترة الت�شغيل للحفاظ على
ن�شاط املحفز.
وتعد التقنية امل�ستخدمة يف مفاعل ()OCR
واح ��دة م��ن التقنيات املرخ�صة م��ن �رشكة
"�شيفرون" العاملية ،وه ��ذا املفاعل متوفر
يف �رشكتني فقط هما" :البرتول الوطنية"،
و( )IKCيف اليابان.
وقد مت تثبيته وت�شغيله يف م�صفاة ميناء عبداهلل
ع��ام  ،2004ويلعب دور ًا رئي�سي ًا يف الت�أثري
على ط��ول ف�ترة ت�شغيل ال��وح��دة ،حيث يقوم
الشركة قدمت ورقة
عمل عن أفضل
الممارسات المستخدمة
في وحدات ()ARD
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املطوع ي�رشح �أف�ضل املمار�سات امل�ستخدمة يف وحدات ()ARD

بت�صفية العديد من �شوائب التغذية قبل تزويده
للمفاعالت الثابتة ،وكان يعمل عند ت�شغيله عند
درجة حرارة ثابتة تبلغ  690درجة فهرنهايت
منذ الت�شغيل حتى وقت عمل ال�صيانة ،ولكن،
وم��ع خ�برة �سنوات من الت�شغيل ،مت اق�تراح
العمل عند درج��ة ح��رارة منخف�ضة والزيادة
تدريجي ًا ،بهدف حتقيق حت�سن يف طول فرتة
الت�شغيل ،لذلك مت ت�شغيل املفاعل لعدة �سنوات
عند درج ��ة ح ��رارة منخف�ضة ،ونتيجة لذلك
اق�ت���صرت عملية �إزال� ��ة امل �ع��ادن ع�ل��ى ٪ 40
فقط ،مما دفع تلك املعادن �إىل املفاعالت الثابتة
التي ارتفعت فيها احلرارة ب�شكل ملحوظ مع
ارتفاع ال�ضغط امل�ستخدم يف تلك املفاعالت بعد
� 10 - 8أ�شهر من الت�شغيل.
وبناء عليه ،متت التو�صية بت�شغيل ()OCR
• أهمية استخدام حقن الماء:
م�ن��ذ ب��داي��ة الت�شغيل ح�ت��ى وق ��ت ال�صيانة متت مناق�شة �أهمية ا�ستخدام احلقن باملاء
ب�أق�صى ظ��روف ت�شغيلية ممكنة ال�ستخدام منذ فرتة طويلة ،حيث ين�صح عدد قليل من
املحفز بفعالية ،و�إزالة �أعلى ن�سبة من املعادن
حتى تتمكن املفاعالت الثابتة من العمل ب�شكل
�أف�ضل دون تر�سب الكربون واملعادن فيها.
المؤتمر بحث كل ما هو

الأن�شطة التالية للح�صول على فر�صة لتقليل
وقت التوقف عن العمل:
 )1تقليل م��رح�ل��ة �إ� �ض��اف��ة ال��دي��زل للمادة
احل �ف ��ازة اجل ��دي ��دة ( )Pre wettingعن
طريق ا�ستهالك كمية �أقل من الديزل يف تلك
املرحلة بعد �أخذ املوافقة من م�صنعي املواد
احلفازة.
 )2ت�ق�ل�ي��ل ف �ت�رة ت�ن���ش�ي��ط امل � ��ادة احل �ف��ازة
اجل� ��دي� ��دة ،وذل � ��ك ب �ع��د م��راج �ع��ة خ �ط��وات
التن�شيط مع امل�صنع ،واحل��د من �أي وقت
�إ�ضايف خالل مرحلة التن�شيط.
 )3تقليل ف�ترة م�ع��دل رف��ع احل ��راري ��ات يف
امل �ف��اع�لات ع ��ن ط��ري��ق امل��راق �ب��ة امل�ستمرة
لتحقيق اال�ستقرار للوحدة ب�شكل �أ�رسع.

• تحسين أنشطة بدء تشغيل الوحدة:

ميكن �إج ��راء حت�سني يف �أي ��ام عمل الوحدة
خالل �أن�شطة بدء الت�شغيل بعد تغيري املحفز
خ �ل�ال ف �ت�رة ال �� �ص �ي��ان��ة ع ��ن ط��ري��ق فح�ص

جديد بمجال تكنولوجيا
المعالجة الهيدروجينية
للنفط المتبقي

م�ؤمتر املعاجلة الهيدروجينية للنفط املبتقي ا�ستقطب �رشكات حملية وعاملية

م�صنعي املواد احلفازة ب�أن املحفز ال يحتاج متتلك خا�صية احلقن باملاء.
�إىل م��اء ،وم��ع ذل��ك مت الك�شف عن ��ضرورة • أهمية تعديل الـــوزن الجزيئي للغاز
ذل ��ك ع�ن��د �إي �ق��اف ح�ق��ن امل ��اء واخ �ت �ب��اره من المستخدم بشكل مستمر:
�أجل �أداء الوحدة ،حيث بد�أت عمليات �إزالة يف ال�سابق ك��ان يتم تثبيت ال��وزن اجلزيئي
املعادن والكربيت باالنخفا�ض ب�شكل ملحوظ للغاز خ�لال ف�ترات ت�شغيل ال��وح��دة ،ومتت
عندما مت �إيقاف حقن املاء ملدة � 5أيام تقريب ًا ،مالحظة الدور املهم الذي يلعبه تعديل الوزن
وانخف�ضت ن�سبة �إزالة املعادن من � % 45إىل اجلزيئي يف �أداء معدات الوحدة (ال�ضاغط).
 % 25يف مفاعل (.)OCR
وعاد ًة ما يتم ت�صميم ال�ضاغط (Recycle
و�أدى االنخفا�ض املذكور �إىل ارتفاع ملحوظ  )Gasبحيث يعمل حتت ظ��روف ت�شغيلية
يف درج��ات احل��رارة امل�ستخدمة يف املفاعالت حمددة للحفاظ على �سالمة امل ُعدة.
الثابتة ب�شكل كبري لتعوي�ض ن�سبة �إزال��ة وخالل مرحلة البدء بالت�شغيل يكون الوزن
امل �ع ��ادن املنخف�ضة ،ل��ذل��ك مت��ت التو�صية اجلزيئي للغاز املعاد تدويره يف حدود - 2.5
با�ستخدام حقن امل��اء ب�شكل م�ستمر وعمل  4.5وي��زداد نف�س ال�شيء �إىل  6 - 5خالل
درا� �س��ة م�ستقبلية ع�ن��د ت�شغيل ال��وح��دات فرتة نهاية الت�شغيل.
امل�شابهة يف م�رشوع الوقود البيئي التي ال ومي �ك��ن �أن ي� � ��ؤدي ع ��دم �إدخ � ��ال ال�ب�ي��ان��ات

اخلا�صة وال�صحيحة ل�ل��وزن اجلزيئي �إىل
�إخراج ال�ضاغط من ظروف الت�شغيل الأمثل
و�إتالفه.
ونظر ًا لأن الوزن اجلزيئي لي�س م�ضاف ًا على
�شا�شات التحكم للوحدة يف غرفة التحكم
املركزية ،فقد مت �إن�شاء �إمكانية �إدخاله على
نظام التحكم املوزع ( )DCSلتوفري الوزن
اجلزيئي للغاز الذي يتم حتليله ،والذي من
�ش�أنه ت�صحيح قراءات الغاز امل�ستخدم.
وج ��د ت ��أث�ير ،ح�ي��ث ت�غ�يرت ن�سبة
وب��ال�ف�ع��ل ُ
ا�ستخدام الغاز بنحو � 400 - 300ألف قدم
مكعبة يف ال�ساعة ،مما �أدى �إىل عمل ال�ضاغط
داخ ��ل ظ ��روف ت�شغيلية منا�سبة واحل�ف��اظ
عليه.

جناح ال�شباب
�أق �ي��م ع�ل��ى ه��ام����ش امل ��ؤمت ��ر م�ع��ر���ض مو�سع
�شاركت فيه ال�رشكات التي متلك وتنتج تقنيات
املعاجلة الهيدروجينية ،والتي تقدم خدمات
خمتلفة يف �صناعة التكرير.
و�أهتم امل�ؤمتر ب��إب��راز دور ال�شباب ،و�إتاحة
الفر�صة لهم ملناق�شة جمموعة من املوا�ضيع
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،وت �ب ��ادل وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،وذل��ك

م��ن خ�ل�ال تخ�صي�ص ج�ن��اح ل�ه��م يف املعر�ض
امل���ص��اح��ب ل�ل�م��ؤمت��ر �ضمن ج �ن��اح م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
و�شهد اجل�ن��اح تنظيم العديد م��ن الفعاليات
اخلا�صة بال�شباب ،كما ُعقدت جل�سات نقا�ش
ما بني اخلرباء ال�شباب واخل�براء املحرتفني،
�شارك فيها قيادات من القطاع النفطي ،مثل:

الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�رشكة حممد غازي
امل�ط�يري ،ون��ائ��ب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
ميناء عبداهلل (الأ�سبق) �أحمد اجليماز ،ونائب
رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ال�سابق ح�سنية
ه��ا��ش��م ،وذل ��ك ب�ه��دف نقل اخل�ب�رات وتعزيز
ق ��درات ال�شباب وت�أهليهم ملوا�صلة م�سرية
النمو للقطاع النفطي.
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بأقالمكم
في مصفاة ميناء األحمدي

توسعة أرصفة تحميل النفط
تعترب م�صفاة ميناء الأحمدي �إحدى املحطات الرئي�سية يف تطور
�صناعة تكرير النفط الكويتية� ،إذ كانت �أول م�صفاة يتم ت�أ�سي�سها
على �أر���ض الكويت يف عام  1949بطاقة تكريرية تبلغ � 25ألف
برميل يومياً لتغطية احتياجات ال�سوق املحلية من وقود املركبات
اخلفيفة والثقيلة ،وكذلك الكريو�سني.
وعلى مدي ال�سنوات املا�ضية مرت امل�صفاة بعدة مراحل من
التحديث والتطوير ،ففي عامي  1958و 1963ارتفعت طاقتها
التكريرية �إىل  ،195ثم �إىل � 250ألف برميل يومياً على التوايل،
لرتتفع بعد ذلك �إىل � 466ألف برميل يومياً ،بعد عمليات التو�سعة
التي متت يف عام .1984
وتزامناً مع هذه التطورات التي �شهدتها امل�صفاة ،مت �إن�شاء عدة
�أر�صفة لت�صدير النفط اخلام وم�شتقاته ،متت تو�سعتها متا�شياً مع
التو�سعات التي خ�ضعت لها امل�صفاة.

بقلم :خالد مانع العجمي
رئي�س فريق عمليات م�صفاة
ميناء الأحمدي

تزويد األرصفة
بعدادات لقياس النفط
الخام والمشتقات
المحملة إلى السفن
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الأر�صفة يتم من خاللها ت�صدير امل�شتقات البرتولية والنفط اخلام
تطور

تتكون �أر��ص�ف��ة الت�صدير التابعة للم�صفاة
من :الر�صيف اجلديد ،والر�صيف اجلنوبي،
والر�صيف ال�شمايل ،وفيما يلي �رشح لكل منها:
• الرصيف الجديد (وحدة )01 -

مت ت�شغيل ال��ر��ص�ي��ف اجل��دي��د (ب�ع��د جت��دي��ده
ب��ال �ك��ام��ل) يف ع� ��ام  ،2005وي �ت �ك��ون م ��ن 8
�أر�صفة لت�صدير الغاز (الربوبان والبيوتان)،
وامل�شتقات البرتولية ،والنفط اخل��ام� ،إ�ضافة
�إىل ر��ص�ي��ف ت��زوي��د ال�سفن ب��ال��وق��ود الثقيل
( ،)Bunkerوك��ذل��ك ا� �س �ت�يراد "امليثانول"
املُ�ستخدم يف ال�صناعات البرتولية ،وت�ضم هذه
الأر�صفة عدد  48ذراع حتميل تت�صل بال�سفن
لتحميلها بامل�شتقات البرتولية.
وح�سب تق�سيم ه��ذه الأر�صفة ،مت تخ�صي�ص
الرصيف الجديد تم
تشغيله بعد تجديده
وتطويره بالكامل

في عام 2005

ال��ر��ص�ي�ف�ين رق ��م ( ،)1و( )2لتحميل غ��از ُت��زود �سفن نقل النفط بالوقود �أثناء حتميلها
"الربوبان" و"البيوتان" ،وا�سترياد امليثانول ،بامل�شتقات البرتولية.
والر�صيفني ( )3و( )4لتحميل امل�شتقات
عدادات دقيقة
ً
ال�ب�ترول�ي��ة ،خ�صو�صا لل�سفن ذات القيا�س وت�ب�ل��غ ق ��درة التحميل للر�صيف � 30ساعة
(الأب �ع��اد) الكبرية التي ي�صل طولها �إىل ما لتحميل ال�سفينة ب�شكل ك��ام��ل ،ول�ضمان
يقارب  350مرت ًا.
حتميل ال�سفن باملنتجات البرتولية بالكميات
وت �ق��ع ه ��ذه الأر� �ص �ف��ة يف اجل��ان��ب اخل��ارج��ي املطلوبة ،مت تزويد جميع الأر�صفة بعدادات
للر�صيف اجلديد من جهة اخلليج العربي ،ومت دقيقة ومتطورة لقيا�س كميات النفط اخلام �أو
ً
جتهيزها ال�ستقبال (ا�سترياد) الديزل تزامنا امل�شتقات النفطية التي يتم حتميل ال�سفن بها،
مع ت�شغيل م�صفاة الزور.
وك��ذل��ك يوجد يف ك��ل ر�صيف نظام ال�ستقبال
وق ��د مت تخ�صي�ص ال��ر��ص�ي�ف�ين ( )5و( )6ت�رصيف خطوط التحميل ،ونظام للتعامل مع
لتحميل امل�شتقات البرتولية لل�سفن ذات القيا�س ال�ضغوط ال��زائ��دة خلطوط التحميل ،ونظام
(الأبعاد) الأقل �ضخامة ،والر�صيف رقم ( )7متقدم للتعامل مع الظروف الطارئة� ،إ�ضافة
لل�سفن ال�صغرية ( )Tugsالتي ت�ستخدم لقطر �إىل نظام متكامل للإطفاء والإنقاذ.
(�سحب) البواخر لتو�صيلها �أو �إخراجها من ويتمتع الر�صيف اجلديد بعدة مزايا� ،أهمها:
الر�صيف.
�أم ��ا الر�صيف رق��م ( )8فقد مت تخ�صي�صه
 8أرصفة لتصدير البروبان
لتزويد ال�سفن بالوقود الثقيل (،)Bunker
والبيوتان والمشتقات
والتي بدورها تزود �سفن نقل النفط بالوقود يف
البترولية يتضمنها
عر�ض البحر بعيد ًا عن الر�صيف ،كما يتوافر
ال ��وق ��ود ال�ث�ق�ي��ل يف جميع الأر� �ص �ف��ة ،بحيث
الرصيف الجديد
9

متت تو�سعة �أر�صفة حتميل النفط مب�صفاة ميناء الأحمدي متا�شي ًا مع عملية تطوير امل�صفاة

� -1إم �ك ��ان �ي ��ة حت �م �ي��ل � �س �ف��ن ال �ن �ف��ط اخل ��ام الإنتاج بعد ت�شغيل م�رشوع الوقود البيئي.
وامل�شتقات البرتولية من (� )DWT 22000إىل • الرصيف الشمالي (وحدة )14 -
( ،)DWT 160000وذلك ب�شكل كامل ،والـ يقع الر�صيف ال�شمايل خارج �أ�سوار م�صفاة
( )DWTهنا ت�شري �إىل جمموع احلمولة التي ميناء الأحمدي على بعد حوايل  15كيلومرت ًا،
حتملها ال�سفينة وتبحر بها ب�أمان.
ويتم عن طريقه ت�صدير النفط اخلام ،بوا�سطة
� -2إم �ك ��ان �ي ��ة حت �م �ي��ل � �س �ف��ن ال �ن �ف��ط اخل ��ام خطوط قادمة من �رشكة نفط الكويت ،وم�ؤخر ًا
وامل�شتقات البرتولية من (� )DWT 50000إىل مت ت���ص��دي��ر ال�ن�ف��ط اخل�ف�ي��ف ( )KSLCعن
( ،)DWT 350000وذلك ب�شكل جزئي.
ط��ري��ق نف�س اخل �ط��وط� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ت�صدير
� -3إمكانية حتميل ال�غ��از امل�سال (ال�بروب��ان بع�ض امل���ش�ت�ق��ات ال �ب�ترول �ي��ة ،م �ث��ل :ال�ن��اف�ث��ا،
وال� �ب� �ي ��وت ��ان) م ��ن (� )DWT 10000إىل واجلازولني ،ووقود الطائرات ( ،)ATKوزيت
(.)DWT 60000
الغاز اخلفيف ( ،)EGOوزيت الوقود الثقيل
 -4تزويد ال�سفن بوقود الثقيل ،بحيث تزود ( ،)HFOوجميع ه��ذه املنتجات يتم �ضخها
�سفن نقل النفط وم�شتقاته بالوقود يف عر�ض من م�صفاة ميناء الأحمدي من خالل  6خطوط
ال �ب �ح��ر م ��ن (� )DWT 3000إىل (�( 5000أنابيب) حتت املاء.
.)DWT
وي�ت�ك��ون الر�صيف ال�شمايل م��ن � 4أر��ص�ف��ة،
 -5مت جتهيز الر�صيف بحيث يتنا�سب مع زيادة مزودة بعدد  24ذراع حتميل ،تت�صل بدورها
بال�سفن لتحميلها بامل�شتقات النفطية ،بواقع 6
يوجد في كل رصيف
�أذرع حتميل لكل ر�صيف� ،أربعة منها لتحميل
النفط اخل��ام وامل�شتقات البرتولية ،وذراع�ين
نظام الستقبال تصريف
لتحميل ال�سفن بالوقود.
خطوط التحميل
وتبلغ ق��درة التحميل للر�صيف ال�شمايل 36
والتعامل مع الطوارئ
�ساعة لتحميل ال�سفينة ب�شكل كامل ،وميكنه
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(276000

ا��س�ت�ق�ب��ال ال���س�ف��ن ح �ت��ى ح �ج��م
 .)DWTومت جتهيزه بنف�س مميزات الر�صيف
اجلنوبي ،حيث يوجد به عدادات دقيقة لقيا�س
ك�م�ي��ات ال�ن�ف��ط اخل ��ام �أو امل�شتقات النفطية
التي يتم حتميل ال�سفن بها ،وكذلك يوجد يف
كل ر�صيف نظام ال�ستقبال ت�رصيف خطوط
التحميل ،ونظام للتعامل مع ال�ضغوط الزائدة
خلطوط التحميل ،ونظام متقدم للتعامل مع
ال�ظ��روف الطارئة� ،إ�ضافة �إىل نظام متكامل
للإطفاء والإنقاذ.
تجديد وتطوير

ويخ�ضع الر�صيف ال�شمايل حالي ًا مل�رشوع
جتديد وتطوير لي�ستمر يف اخلدمة حتى عام
 ،2030ويتوقع االنتهاء من عمليات التطوير
اجلارية يف مار�س .2021
وتت�ضمن �أعمال التجديد والتطوير ،التايل:
الرصيف الشمالي يضم

 4أرصفة مزودة بـ 24

ذراع لتحميل السفن
بالمشتقات النفطية

جتديد و�صيانة دعامات ال�سفن املتواجدة حلماية ال�سفن �أثناء تواجدها بالر�صيف

 -1جتديد و�صيانة دعامات ال�سفن املتواجدة
يف كل ر�صيف حلماية ال�سفن �أثناء تواجدها يف
الر�صيف.
 -2جتديد و�صيانة دعامات الر�صيف.
 -3جتديد و�صيانة مرابط احلبال التي تتحكم
يف ربط ال�سفينة بالر�صيف.
 -4ت �ب��دي��ل ال �ق �ط��ع اخل �� �ش �ب �ي��ة ال��ت ��ي تغطي
الطريق(امل�سار) امل�ؤدي �إىل الر�صيف.
 -5جتديد و�صيانة خطوط الت�صدير.
 -6جتديد الكابالت الكهربائية.
 -7جتديد و�صيانة نظام احلماية الكاثودية.
� -8صيانة الأعمال اخلر�سانية والهيكلية.
 -9جتديد و�صيانة خطاف الإفراج ال�رسيع.
• الرصيف الجنوبي

يحتوي الر�صيف اجل�ن��وب��ي على ر�صيفني،
�أولهما ،)GP-9( :وه��و خم�ص�ص للباخرة
االنتهاء من مشروع
تجديد وتطوير
الرصيف الشمالي

بحلول مارس 2021

( FSRUوحدة �إعادة تغويز املخزن العائم)،
والر�صيف الثاين ( ،)GP-10وهو خم�ص�ص
ل�سفن الغاز امل�سال ( ،)LNGCحيث تقوم هذه
ال�سفن بتحويل كميات الغاز امل�سال املوجود
يف خ��زان��ات�ه��ا �إىل خ��زان��ات ال�سفينة العائمة
( ،)FSRUل �ت �ق��وم الأخ �ي��رة ب�ت�ح��وي��ل غ��از
امليثان امل�سال �إىل غاز امليثان و�ضخه يف ال�شبكة
امل��وج��ودة مب�صفاة ميناء الأح�م��دي واملت�صلة
ب�شبكة الغاز التي تربط بني �رشكة نفط الكويت
ووزارة الكهرباء واملاء ،ال�ستخدامه يف حمطات
�إنتاج الكهرباء.
وي�ن�ت�ق��ل ال �غ��از امل �� �س��ال م��ن �سفينة التحميل
(� )LNGCإىل ال�سفينة ( )FSRUمبعدل
 5000م�تر مكعب ب��ال���س��اع��ة ،يف ح�ين ت�صل
القدرة على تبخري الغاز امل�سال و�ضخه لل�شبكة
عن طريق ال�سفينة (� )FSRUإىل 900مليون
قدم مكعبة باليوم كحد �أق�صى.
ويوجد بكل ر�صيف � 3أذرع ،واحد لغاز امليثان،
واثنني لغاز امليثان امل�سال ،وهذه الأذرع تربط
بني ال�سفينة ( ،)LNGCوال�سفينة (،)FSRU
بينما يقوم ذراع حتميل الغاز برتجيع الغاز
امل���س��ال ال��زائ��د م��ن ال�سفينة (� )FSRUإىل

ال�سفينة (.)LNGC
وتعمل ال�سفينة ( )FSRUوفق نظام التعاقد
مع "البرتول الوطنية" ،وقد مت م�ؤخر ًا جتديد
العقد حتى ع��ام � 2021/2020إىل �أن يتم
ت�شغيل نف�س ه��ذا امل���شروع يف م�صفاة ال��زور
وامل�سمى ( ،)LNGIوال��ذي ت�صل �سعته �إىل
 3000م�ل�ي��ون ق ��دم مكعبة قيا�سي ب��ال�ي��وم،
باملقارنة م��ع ال�ق��درة احلالية امل�ق��درة ب�ـ 900
مليون قدم مكعبة قيا�سي باليوم.
جت ��در الإ���ش ��ارة �إىل �أن ال�ف��ائ��دة ال�ك�ب�يرة من
م�رشوع "وحدة �إعادة تغويز املخزن العائم"،
ه��ي حماية البيئة م��ن خ�لال ا�ستخدام الغاز
النظيف ( )LNGلإن�ت��اج الكهرباء ،ب��د ًال من
ا�ستخدام النفط اخلام �أو الديزل� ،إ�ضافة �إىل
اجل��ان��ب االقت�صادي املتمثل يف توفري النفط
اخلام وتكريره ال�ستخراج امل�شتقات النفطية
منه ،وكذلك بيع الديزل.
الرصيف الجنوبي يضم
رصيف مخصص للباخرة
 FSRUوآخر لسفن
الغاز المسال
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الوقود
البيئي
طبيعة عملها وأهميتها

وحدة معالجة الغاز البترولي املسال
تتوا�صل اال�ستعدادات لبدء ت�شغيل م�شروع الوقود البيئي ،حيث تعمل
الفرق املختلفة يف م�صفاتي ميناء الأحمدي ،وميناء عبداهلل على مدار
ال�ساعة لت�شغيل الوحدات واملعدات واملرافق ب�شكل متتابع وفق اخلطة
املو�ضوعة ،للو�صول �إىل نقطة االنطالق ،وبدء الت�شغيل الفعلي للم�شروع.
ويف �إطار تقدم الأعمال يف امل�شروع ،واالنتهاء من تنفيذ عدد من وحداته،
وت�شغيل الوحدات امل�ساندة ،مت م�ؤخر ًا ت�شغيل وحدة معاجلة الغاز
البرتويل امل�سال ( ،)125والتي تعد �أول وحدة ت�شغيلية تابعة مل�شروع
الوقود البيئي تبد�أ العمل مب�صفاة ميناء الأحمدي.
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الوحدة تقع ضمن
منطقة العمليات األولى
بطاقة إنتاجية تبلغ
 2264برميل يومي ًا

املحمد ي�رشح خ�صائ�ص وحدة معاجلة الغاز البرتويل امل�سال
حلقة نقاشية

"الأوليفينات" بن�سبة ت�صل �إىل  100جزء من وح��دات م�رشوع الوقود البيئي مب�صفاة ميناء
املليون باملنتج النهائي ،بد ًال من  % 2يف الوحدة الأحمدي ،يجري حالي ًا التجهيز لت�شغيل العديد
من الوحدات الإنتاجية وامل�ساندة مبناطق خمتلفة
ال�سابقة.
ولفت �إىل �أن الوحدة تعمل على انتزاع مادة بامل�صفاة ،لتحقيق الهدف املرجو من امل�رشوع.
الكلورين ،و�أي مواد كربيتية من الغاز امل�سال
فرص وظيفية
لتح�سني امل�ن�ت��ج ،وم ��ن ث��م �ستكون منتجات وت �ط��رق املحمد �إىل ال�ف��ر���ص الوظيفية التي
"ال� �ب�ت�رول الوطنية" �أك �ث�ر ك��ف ��اءة ،و��س��وف وف��ره��ا م ���شروع ال��وق��ود ال�ب�ي�ئ��ي ،مبين ًا �أن
حتتوي على ن�سبة كربيت ت�صل �إىل � 10أجزاء ال�رشكة وظفت نحو  500موظف من الكوادر
م��ن امل�ل�ي��ون ،وه��ي ن�سبة تطابق املوا�صفات الوطنية يف امل ���شروع ،بتخ�ص�صات متنوعة،
العاملية احلالية وامل�ستقبلية� ،سواء من ناحية �شملت :مهند�سني ،وم�شغلني ،وفنيني ،وغري
موا�صفات املنتج� ،أو املتطلبات البيئية اجلديدة ،ذل ��ك م ��ن ال�ت�خ���ص���ص��ات يف امل �� �ص �ف��اة لتلبية
وهذا الأمر �سيعزز قيمة املنتج ،ويحقق عائد ًا احتياجات امل�رشوع ،مع رفع م�ستوى كفاءة
اقت�صادي ًا �أكرب.
الأداء ،وا�ستحداث منظومة عمل متطورة.

وت�خ�ت����ص ال ��وح ��دة اجل ��دي ��دة مب�ع��اجل��ة ال�غ��از
امل�سال الناجت من وحدة وقود ال�سيارات ،ومتد
يف الوقت نف�سه وحدات امل�صفاة بوقود الأفران
احلرارية الالزم لت�شغيلها.
حول ت�شغيل الوحدة اجلديدة ،ودورها� ،أقامت
وزارة النفط حلقة نقا�شية ا�ست�ضافت فيها
رئي�س فريق عمليات املنطقة الأوىل مب�صفاة
ميناء الأحمدي املهند�س نا�رص املحمد ،حيث
حتدث عن خ�صائ�ص الوحدة ،وطبيعة عملها
و�أهميتها ،مبين ًا �أن الوحدة تقع يف نطاق منطقة
العمليات الأوىل يف م�صفاة ميناء الأح�م��دي،
وتبلغ طاقتها الإنتاجية  2264برميل يومي ًا،
و�سوف تعمل على حت�سني ج��ودة منتج وقود
و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن ال ���شرك��ة ع�م�ل��ت ع �ل��ى م��زج
تحديات التشغيل
ال �� �س �ي��ارات ،ك�م��ا �أن �ه��ا �ست�ساهم يف خف�ض وح��ول �أب��رز التحديات التي واجهت ت�شغيل اخلربات القائمة فعلي ًا يف امل�صفاة مع املوظفني
ال��وح��دة� ،أف ��اد املحمد �أن��ه مت بناء ال��وح��دة يف
بناء الوحدة في منطقة
الوحدة تنتج جازولين
منطقة حم��اط��ة ب��ال��وح��دات القائمة املخت�صة
محاطة باألعمال أبرز
ب�ت�ك��ري��ر امل�ن�ت�ج��ات ،وه ��و م��ا تطلب االل �ت��زام
بنسبة كبريت  10أجزاء
ب�أق�صى م�ع��دالت الأم ��ن وال���س�لام��ة للعاملني
التحديات التي واجهت
من المليون ويطابق
والوحدات ،ويف عملية نقل املعدات وت�شغيلها.
عملية التنفيذ
المواصفات العالمية
و�أو� �ض ��ح �أن ��ه وف �ق � ًا ل�ل�ج��دول ال��زم�ن��ي لت�شغيل
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ي�سهم امل�رشوع يف توفري املزيد من فر�ص العمل

اجل��دد ،و�صقل مهاراتهم عرب دورات تدريبية
حملية وع��امل�ي��ة ،وف ��ق اخل�ط��ة امل��و��ض��وع��ة من
ق�ب��ل ال���شرك��ة ،ح�ي��ث مت تنفيذ خ�ط��ة تدريبية
بالتعاون م��ع م�صممي ال��وح��دات ،وم��وردي
املعدات الثقيلة واحل�سا�سة لتدريب العاملني
على الت�شغيل الآم��ن للوحدات احلديثة ،و�آلية
التعامل مع املنتجات واملخرجات اجلديدة وفق
النظام البيئي واملوا�صفات اخلا�صة بكل منتج،
وهو ما انعك�س على كفاءة الت�شغيل.
مواصفات

املنتجات التي مت حت�سني موا�صفاتـها:
• منتج النافثا :مت تخفي�ض ن�سبة الكربيت من
(� )700إىل ( )500جزء من املليون.
• اجل��ازول�ين اخل ��ايل م��ن ال��ر��ص��ا���ص بجميع
�أن��واع��ه :مت تخفي�ض ن�سبة الكربيت من 500
�إىل � 10أجزاء من املليون ،ومت تخفي�ض مركب
البنزين من � 4إىل  1جزء من املليون.
• وقود الطائرات :مت تخفي�ض ن�سبة الكربيت
من (� )3000/2000إىل1000/1000/10
جزء من املليون ،ح�سب نوع الوقود.
• زي � � ��ت ال� � �غ � ��از  -ال � � ��دي � � ��زل( -امل� �ح� �ل ��ي
 :)MEW,DESCمت تخفي�ض ن�سبة الكربيت
من (� )500/5000إىل  10جزء من املليون.

وا�ستعر�ض املحمد خ�لال احللقة النقا�شية
�أه��م موا�صفات املنتجات البرتولية بعد تنفيذ
م�رشوع الوقود البيئي ،م�شري ًا �إىل �أنها �ستكون
تطوير
ذات جودة عالية مطابقة للموا�صفات العاملية ،وف�ي�م��ا ي�خ����ص ال ��وح ��دات ال �ت��ي مت تطويرها
بح�سب اللوائح والنظم العاملية للبيئة ،ومن �أهم مب�صفاة ميناء الأح �م��دي ،ب َّ�ين �أن��ه مت تطوير
وح��دت��ي �إن �ت��اج وق ��ود ال���س�ي��ارات رق��م ()25
و( ،)26ورف��ع الطاقة اال�ستيعابية لهما من
التجهيز لتشغيل
 29.100برميل يف اليوم �إىل  35.000برميل
وحدات إنتاجية
يف اليوم ،وذل��ك لزيادة �إنتاج النافثا اخلفيفة
ومساندة بمصفاة
لال�ستفادة منها يف وحدة �أزمرة النافثا (وحدة
ميناء األحمدي
 ،)107الفت ًا �إىل �أن��ه وب�سبب تطوير وحدات
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�إنتاج وق��ود ال�سيارات ،وخطة ت�شغيل وحدة
�أزم��رة النافثا ،ووح��دة معاجلة الغاز امل�سال،
كانت هناك حاجة لبناء وت�شغيل نظام ال�شعلة
ل�ل��وح��دات ( ،)125/107/26/25وذل��ك
ال�ستيعاب الطاقة الإنتاجية اجلديدة للوحدات
ال�سابقة ،كما مت تطوير برج التقطري الفراغي
ليتم اقتطاع  % 10من منتجات الوحدة ذات
املوا�صفات اخلا�صة ،لتحقيق زي��ادة الإنتاج
والربحية.
وع��ن نظام �شعلة امل��واد احلم�ضية� ،أ��ش��ار �إىل
�أنه مت �إن�شاء برج حرق لل�شعلة جديد مب�ستوى
ارتفاع �أعلى وفق ًا للنظم البيئية اجلديدة ،ومت
�إجن��از �أغلب عمليات الربط بني خطوط املواد
البرتولية وامل ��واد امل�ساعدة يف م�صفاة ميناء
الأحمدي فيما يزيد عن  2000نقطـة ربط.
توظيف  500موظف
من الكوادر الوطنية
في المشروع
بتخصصات متنوعة

مشاريع
تجسد اهتمام الشركة بالبيئة

وحدة إزالة الغازات الحمضية
يعد م�شروع وح��دة �إزال��ة الغازات احلم�ضية اجلديدة ال��ذي تنفذه �شركة
البرتول الوطنية الكويتية يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،من امل�شاريع التي تلعب
دور ًا هاماً يف تعزيز القدرة التكريرية ،ورفع م�ستوى الأداء البيئي لل�شركة ،مبا
يخدم �أهدافها ور�ؤيتها ،ويتما�شى مع ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
.2040
وت�سري الأعمال يف امل�شروع على قدم و�ساق ،حيث مت االنتهاء من اجلزء الأول
منه ،وقد مت ا�ستكمال جميع �أعمال بناء الوحدة وتركيب املعدات متهيد ًا لبدء
مرحلة الت�شغيل الفعلي .ونظر ًا للأهمية التي يتمتع بها امل�شروع ،حتدثت
"الوطنية" مع مدير دائرة امل�شاريع ( )1م�شعل العبا�سي ،عن تطور الأعمال
بامل�شروع ،و�أهميته االقت�صادية والبيئية ،ومعدالت �إجناز الأعمال التنفيذية
به ،وكان احلوار التايل:
العباسي :الوحدة
الجديدة تحقق فوائد
اقتصادية عبر خفض

حرق الغازات إلى %1
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وحدة �إزالة الغازات احلم�ضية اجلديدة تعلب دور ًا هام ًا يف تعزيز القدرة التكريرية لل�رشكة

• ما طبيعة األعمال التي يشملها المشروع ،القادم من حقول �رشكة نفط الكويت ،ح�سب
والهدف منه؟
خطة ال�رشكة الت�شغيلية ،و�أي�ض ًا لزيادة املرونة
وقعت ال�رشكة عقد لهند�سة وتوريد و�إن�شاء م�رشوع الت�شغيلية يف حال �صيانة وحدة �إزالة الغازات
وحدة �إزالة الغازات احلم�ضية املقام يف م�صفاة ميناء احلم�ضية احلالية� ،أو عند حدوث �أي ا�ضطراب
الأحمدي ،والذي يت�ضمن جزئني رئي�سيني ،هما.
ت�شغيلي فيها.
• اجلزء الأول (:)Portion-I
• كم الميزانية المقدرة للمشروع ،والجدول
االهتمام بالبيئة
ه��و ع �ب��ارة ع��ن وح ��دة ال�غ�لاي��ة ( )8وامل��راف��ق
الزمني له ،ومتى يتوقع االنتهاء منه؟
(اخل � ��دم � ��ات) امل �� �ص��اح �ب��ة ،وي� �ه ��دف لتلبية • حدثنا عن آلية معالجة الغازات الحمضية،
تبلغ امليزانية املعتمدة للم�رشوع  213مليون
وعالقة ذلك بكفاءة أداء الوحدات بالمصفاة،
احتياجات م�صفاة ميناء الأح�م��دي من بخار
دينار كويتي ،ومت االنتهاء من �أعمال امل�رشوع
والمردود البيئي واالقتصادي للمشروع؟
املاء عايل ال�ضغط ،وكمرفق للوحدة الإ�ضافية ان �ط�لاق � ًا م��ن اه �ت �م��ام "ال��ب�ت�رول الوطنية" ويجري اال�ستعداد لبدء عمليات الت�شغيل.
املعاجلة للغازات احلم�ضية.
وحر�صها على احلفاظ على البيئة ،ومتا�شي ًا • ماذا عن التقنيات المطبقة في المشروع،
وامل ���شروع ل��ه م ��ردود اقت�صادي كبري ،حيث
�إن الوحدة اجلديدة �ستعمل على خف�ض ن�سبة
احل ��رق يف ح�ق��ول ��شرك��ة نفط ال�ك��وي��ت بغرب
الكويت �إىل  ،%1ومن ثم اال�ستفادة من هذه
الغازات ،مما يحقق قيمة م�ضافة لل�رشكتني.

ومميزاتها؟

• الجزء الثاني (:)Portion-II
مع ا�سرتاتيجية دولة الكويت يف هذا ال�ش�أن،
ه��و ع �ب��ارة ع��ن �إن �� �ش��اء وح ��دة ج��دي��دة لإزال ��ة قامت ال�رشكة بتنفيذ امل���شروع لإزال ��ة غاز التقنية امل�ستخدمة يف امل ���شروع ،ه��ي حتلية
الغازات احلم�ضية ( ،)NAGRPوذلك لتلبية كربيتيد الهيدروجني ( ،)H2Sوغ��از ثاين الغاز احلم�ضي با�ستخدام املحلول الأميني
احلاجة �إىل معاجلة كميات �إ�ضافية من الغاز �أك�سيد الكربون ( )CO2من الغاز وال�سائل ( ،)HS-101 UCARSOLوامل �ك ��ون من
املكثف القادم من �رشكة نفط الكويت ،وذلك
خلف�ض ن�سبة انبعاث غازات �أكا�سيد الكربيت
يستخدم المشروع
المشروع يستهدف
�إىل احلد امل�سموح به من قبل الهيئة العامة
تقنية تحلية الغاز
خفض نسبة انبعاث
للبيئة ،قبل القيام بعملية توجيه الغاز املعالج
�إىل وح��دة ال�غ��از امل�سال ( )LPGم��ن �أج��ل
الحمضي باستخدام
غازات أكاسيد الكبريت
ت�صنيعه وحتويله ملنتج ذو قيمة.

إلى الحد المسموح به
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المحلول األميني

الوحدة اجلديدة تقوم مبعاجلة الغاز البرتويل وال�سائل املكثف احلم�ضي قبل �إر�ساله �إىل وحدات الغاز

امليثيل ثنائي الإي�ث��ان��ول �أم�ي�ن ،وال ��ذي يعترب
�أكرث انتقائية وفعالية يف �إزالة غاز ثاين �أك�سيد
الكربون و�إزال ��ة غ��از كربيتيد الهيدروجني،
وب�شكل �أكرب من املحلول التقليدي امل�ستخدم
يف ال��وح��دة احل��ال �ي��ة .ك�م��ا ت�ستخدم ال��وح��دة • ما األجزاء التي تم االنتهاء من تنفيذها في
اجلديدة تقنية ا�سرتجاع الكربيت ،وبالتايل ف�إن المشروع ،وما هي المراحل القادمة منه؟
ا�ستهالك الوحدة اجلديدة للطاقة �سيكون جمد مت االنتهاء من اجل��زء الأول من امل�رشوع،
اقت�صادي ًا.
وه��و الغالية رق��م ( ،)8وامل��راف��ق املرتبطة
• مــا أهــم التحديات الــتــي تــواجــه تنفيذ بها ب�ن�ج��اح ،ومت ت�سليمها مل�صفاة ميناء
الأحمدي.
المشروع ،وكيف يتم التعامل معها؟
تواجه ال�رشكة بع�ض ال�صعوبات يف تنفيذ هذا �أما اجلزء الثاين ( ،)NAGRPفقد مت االنتهاء
امل ���شروع ،حيث تقوم ال�رشكة بتنفيذ بع�ض من معظم الأعمال الهند�سية اخلا�صة به ،وكذلك
�أن�شطة امل ���شروع بنف�سها م�ب��ا��شرة م��ع عدد جميع �أعمال توريد املواد وامل�شرتيات ،و�أعمال
كبري من املوردين ،لتوريد املواد الالزمة لإمتام اخل��زان��ات ،وتركيب املعدات يف املوقع ،وجار
امل�رشوع ،وجتهيز جميع الوثائق واملخططات حالي ًا الت�سليم االبتدائي والت�شغيل التجريبي
والت�سليم النهائي للجزء الثاين.
الهند�سية املتعلقة به.
وي�ت��م التعامل م��ع ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات م��ن خالل
التن�سيق اجليد ،واملتابعة الدائمة والدقيقة مع
جميع الأطراف ذات ال�صلة.

استهالك الوحدة للطاقة
سيكون اقتصادي جداً
الستخدامها تقنية
استرجاع الكبريت

• ما الفائدة التي ستعود على المصفاة
والشركة عند تشغيل المشروع؟

م ���شروع �إزال � ��ة ال��غ ��ازات احلم�ضية يعترب
م��ن امل�شاريع اال�سرتاتيجية ل��دول��ة الكويت
ومل��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ح�ي��ث يقوم

مب�ع��اجل��ة ال �غ��از ال �ب�ترويل وال���س��ائ��ل املكثف
احلم�ضي ،قبل �إر��س��ال��ه �إىل وح ��دات الغاز
( )LPG Trainsال�ت��اب�ع��ة مل�صفاة ميناء
الأح �م��دي ،التي ب��دوره��ا تقوم بتحويل هذا
الغاز �إىل منتجات ت�صديرية ذات قيمة عالية
كغاز امليثان الذي ي�ستخدم للوقود ،وااليثان
وال�بروب��ان وال�ب�ي��وت��ان وغ�يره��ا .كما يحقق
امل�رشوع فائدة بيئية كبرية عن طريق تقليل
حرق الغازات.
• كلمة أخيرة..

بف�ضل م��ن اهلل ،ودع ��م الإدارة العليا لل�رشكة
وتوجيهاتها ،وبف�ضل اجلهود املخل�صة ،قامت
دائرة امل�شاريع مبواجهة جميع التحديات ال�صعبة
ال�ت��ي واج�ه��ت امل ���شروع خ�لال ال�ف�ترة ال�سابقة،
و�سوف تعمل على �إجنازه على �أكمل وجه.
وحدة الغالية  8تلبي
احتياجات مصفاة
ميناء األحمدي
من بخار الماء
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مؤتمرات
ورقة عمل ركزت على الدروس المستفادة

تآكل الفوالذ املقاوم للصدأ
مميز �سجلته �شركة البرتول الوطنية الكويتية
ح�ضور َّ
يف م�ؤمتر ومعر�ض الكويت اخلام�س للت�آكل ،الذي نظمته
اجلمعية العاملية ملهند�سي الت�آكل -فرع الكويت ،يف منتجع
هيلتون الكويت باملنقف على مدى ثالثة �أيام.
وناق�ش امل�ؤمتر يف �سل�سلة من اجلل�سات والندوات وور�ش
العمل واملحا�ضرات ،ق�ضايا الت�آكل والتفتي�ش و�سالمة
العمليات يف �آبار النفط والأنابيب واخلزانات ،و�أ�ساليب
الإبالغ عن احلوادث والتحقيق والدرو�س امل�ستفادة منها.

أهمية كبيرة

وقدم خالل امل�ؤمتر مهند�سا الت�آكل بدائرة �ضمان
اجلودة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،من�صور العجمي،
وحم�م��د امل�صيليت ،ورق ��ة ع�م��ل ب�ع�ن��وان" :قابلية
ال �ف��والذ امل �ق��اوم لل�صد�أ للت�آكل ال�ن��اجت ع��ن �إج�ه��اد
الكلوريد اخلارجي حتت عوازل الربد وال�سخونة".
18
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وا�ستعر�ض العجمي خالل ورقة العمل "حالة
ف�شل ك��در���س يجب اال�ستفادة منه"� ،شارح ًا
كيف تعر�ض �أحد خطوط التفجري على البارد
يف م�صنع الغاز مب�صفاة ميناء الأحمدي للف�شل
يف �أب��ري��ل ع ��ام  ،2018ب�ع��دم��ا ت�ع��ر���ض اخل��ط
الرئي�سي رقم ( )304L 4للت�شقق ،وهو على

مميز سجلته
حضور َّ

"البترول الوطنية"

في مؤتمر الكويت
الخامس للتآكل

رف الأنابيب.
ويعمل نظام التفجري على البارد على حماية
الوحدة وت�رصيف الهيدروكربونات ،وهو مهم
للغاية يف عمليات ال�ط��وارئ ،وميكن �أن ي�ؤدي
الف�شل يف نظام التفجري على البارد �إىل �إغالق
خط م�صنع الغاز ب�أكمله ،ولأن الف�شل يف هذه

امل�صيليت والعجمي قدما ورقة عمل ا�ستعر�ضت حاالت ف�شل للأنابيب وكيفية التعامل معها

احلالة هو ت�شقق الأنبوب ،لذا مت جمع عينات درجة �ضغط الت�شغيل بواحد كيلو جرام لكل
م��ن الأن��اب�ي��ب املعيبة لإج ��راء حتقيقات حول �سم مربع ،علم ًا ب��أن الدرجة العظمى لتحمل
�سبب الف�شل.
ال�ضغط (وفق الت�صميم) تقدر بـ  14.2كيلو
جرام لكل �سم مربع.
الخط المخفق
و�رشح العجمي كيفية تو�صيل خطوط التفجري
على البارد رقم ( )1و( )2و( )3بخط التفجري
على ال�ب��ارد الرئي�سي رق��م ( ،)4وم��ن ثم يتم
ربطها بـ "احلارق" ،وا�صف ًا الف�شل الذي حدث
يف اخلط الرئي�سي ،والذي ميكن �أن ي�ؤثر على
عمل م�صنع الغاز ب�أكمله.
و�أو��ض��ح موا�صفات خطوط الأنابيب امل�شار
�إليها ،والتي تتكون من م��ادة الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ من نوع ( )SS 300ب�سماكة للأنبوب
تقدر بـ 3.05مم ،ويقدم اخلط خدمة التفجري
على البارد لغاز امليثان والإي�ث��ان والربوبان،
وتبلغ درج��ة ح��رارة الت�شغيل العليا فيه (-
 )28والدنيا ( )101 -درج��ة مئوية ،وتقدر
العجمي :يجب توقيع

اختبار صارم لمحتوى
كلوريد المواد
العازلة الجديدة

معاينة بالنظر

ت�شققات �أخرى ،و�أ�سفرت نتيجة الفح�ص عن
م�شاهدة �شقوق يف مواقع قريبة من الت�شقق،
وبجانب احل ��ارق ،يف ح�ين �أن امل��وق��ع بالقرب
من جانب اخل��ط رق��م ( )2مل يالحظ عليه �أي
�شقوق.
ومع �إج��راء االختبار على طول خط الأنابيب
بالكامل بداية من موقع الت�شقق بالقرب من
خ��ط م�صنع ال �غ��از (� )3إىل ج��ان��ب احل ��ارق،
اكت�شف الفريق العديد من املواقع ذات �شقوق
خطية ��ش��دي��دة ،و�إ���ش ��ارات خطية يف امل��واق��ع
القريبة من الت�شقق ،ويف �أج ��زاء خمتلفة من
الأنابيب ،وكذلك بجانب احلارق ،حيث فوجئ
ال�ف��ري��ق بحجم ال�شقوق وع ��دد امل��واق��ع التي
ت�أثرت ،و�أدرك خطورة هذه ال�شقوق و�أهمية
التعامل معها.

وقد مت �إج��راء فح�ص بالنظر للخط ،و�أظهرت
املعاينة �أن اجلانب الأي�رس به ت�شقق يف الق�سم
ال�ع�ل��وي م��ع فتحة ب�ط��ول م�تر واح ��د تقريب ًا،
وللوهلة الأوىل يبدو �أن الت�شقق ه�ش يف طبيعته،
فقد ح��دث الف�شل يف �أن��اب�ي��ب ال �ف��والذ امل�ق��اوم
لل�صد�أ بدرجة  4بو�صات من عيار (،)L 304
لكن العينة �أظ�ه��رت درج��ة عالية من الليونة،
وع�ل��ى اجل��ان��ب الأمي ��ن �أي���ض� ًا ظ�ه��رت �شقوق
�صغرية قريبة من الت�شقق الرئي�سي.
ومل تكن ه�ن��اك �أي �إ� �ش��ارة �إىل �أي �شكل من
حالة مشابهة
�أ�شكال الت�آكل العام داخلي ًا� ،أو خارجي ًا ،ومل
م��ن جهته ،ا�ستعر�ض امل�صيليت حالة ف�شل
يت�أثر �سمك املعدن بالف�شل امل�شار �إليه.
اختبار مخترق الصبغة

وب�سبب مالحظة ال�شقوق اخلطية امل�ج��اورة
للتمزق� ،أو حلالة الف�شل امل�شار �إليها ،قرر فريق
التفتي�ش والت�آكل �إجراء اختبار خمرتق ال�صبغة
( )Dye Penetrant Examinationعلى
ط��ول خ��ط الأن��اب�ي��ب ال�ك��ام��ل ،للك�شف ع��ن �أي

المصيليت :ضرورة

أخذ عينات من المواد
العازلة القديمة في
كل تفتيش مجدول
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امل�ؤمتر اخلام�س للت�آكل ناق�ش ق�ضايا �سالمة العمليات يف �آبار النفط والأنابيب واخلزانات

م�شابهة حدثت يف �أغ�سط�س  2018بخط �إعادة اخلط بـ  6.8كيلو جرام لكل �سم مربع ،ودرجة وظهر بها ت�شققات� ،أم��ا الرابعة واخلام�سة
معاجلة الهيدروجني يف وحدة التهذيب امل�ستمر �ضغط اختبار الهيدروجني  42.3كيلو جرام فلم يالحظ بهما �أي �شقوق ،وكانتا يف مواقع
بالقرب من اخلط.
للمادة احلفازة يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،مما لكل �سم مربع.
ت�سبب يف �إغالق غري خمطط للوحدة.
نتائج وتوصيات
تحليل الفشل
وك ��ان ال�ف���ش��ل ع �ب��ارة ع��ن ت�شققات يف ج�سم
وخ�ضعت هذه احلالة خلطوات متعددة لتحليل و�أو�ضح امل�صيليت �أن الف�شل يعزى �إىل ت�أثري
ال�صمام رق��م ( ،)304Lو�أنابيب بقطر 1.5
الف�شل ،كان منها الفح�ص النظري ،واختبار الكلوريد على الأنابيب يف ظل الت�آكل الناجم
�إن�ش ،فتم التحقيق يف الف�شل.
خمرتق ال�صبغة ،والفح�ص املج�سم ،والتحليل عن الإجهاد اخلارجي ،و�أنه بعد التحقيق ف�إن
وو���ص ��ف امل���ص�ي�ل�ي��ت خ���ص��ائ����ص ه� ��ذا اخل ��ط،
املجهري ال�ب���صري ،ث��م الفح�ص الإل�ك�تروين الفوالذ املقاوم لل�صد�أ عر�ضة للت�آكل الناجم عن
مو�ضح ًا �أنه ميد منطقة االختزال �أعلى املفاعل
املجهري بامل�سح ال�ضوئي ،وكذلك فح�ص طيف الإجهاد اخلارجي ،و�أن امل�ستويات العالية التي
الأول بالهيدروجني الثانوي ،و�أن��ه يظل مغلق
يتم العثور عليها من كلوريد املواد العازلة ميكن
�أثناء حاالت الت�شغيل العادي ،حيث يفتح فقط الطاقة املتبدد.
وك�شف اخ�ت�ب��ار خم�ترق ال�صبغة ع��ن وج��ود �أن تت�سبب يف عجز امل ��واد العازلة ع��ن القيام
لبدء الت�شغيل ،ويف حاالت الت�شغيل غري الطبيعية،
ال�ع��دي��د م��ن ال�شقوق يف ج�سم ال���ص�م��ام ،ويف بدورها.
ويغلق يف ظل ظروف الت�شغيل العادية.
الأن��اب �ي��ب ب��ال�ق��رب م��ن ال���ص�م��ام ،ك�م��ا �أظ�ه��ر و�أ�شار �إىل �أن �سبب الف�شل يف كل من خط التفجري
وتتكون خطوط الأنابيب يف ه��ذه الوحدة من
الفح�ص املج�سم �أ��ض�رار �شديدة يف ال�سطح البارد ،وخط �إع��ادة معاجلة الهيدروجني ،هو
مادة الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ،وبقطر � 1.5إن�ش،
اخلارجي ،وق�ساوة �أقل يف ال�سطح الداخلي .ت�أثري الكلوريد والإج�ه��اد اخل��ارج��ي ،وه��و ما
وتقدر درجة حرارة ت�شغيل الهيدروجني املعاد
وقد مت �إجراء التحاليل املخربية لتحديد كلوريد ي�ؤدي لتقادم مادة العزل ،وي�سهم غياب نظام
معاجلته العليا  ،410وال��دن �ي��ا  118درج��ة
ال�صوديوم القابل للتحلل ،وال�صوديوم ودرجة الطالء يف ات�ساع رقعة الت�شقق ب�شكل كبري.
مئوية ،فيما ت�ق��در درج ��ة �ضغط الت�شغيل يف
احلمو�ضة على امل��واد العازلة ،وه��و ما يطلق
تحليل الفشل يخضع
ورقة العمل خلصت
عليه "اختبار املادة العزل" ،وطبق هذا االختبار
على  5عينات من مواقع خمتلفة باخلط ،الأوىل
لخطوات منها اختبار
إلى أن الفوالذ المقاوم
يف م��وق��ع الت�شقق و��ش��وه��دت بها ت�شققات،
مخترق الصبغة
للصدأ يمكن أن يكون
والثانية يف موقع قريب من الت�شقق و�شوهدت
بها ت�شققات �أي�ض ًا ،والثالثة يف جانب احلارق
والفحص المجسم
عرضة للتآكل
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حصاد

مسيرة تواصل تقدمها

عام اإلنجازات
ت�سري �شركة البرتول الوطنية الكويتية وفق ا�سرتاتيجية مت
و�ضعها ب�أ�سلوب فني ،ومنهج علمي دقيق ،يحدد بو�ضوح الأهداف
التي ت�سعى �إىل حتقيقها وفق التوجهات اال�سرتاتيجية للقطاع
النفطي  ،2040ومتطلبات املرحلة املقبلة ،ومبا يعود بالنفع على
م�ستقبل ال�صناعة النفطية الكويتية ،ويحقق التنمية واال�ستقرار
لوطننا الكويت.
ومع نهاية كل عام تتكلل اجلهود الكبرية التي تبذلها ال�شركة
بتحقيق �إجنازات متعددة على كافة الأ�صعدة� ،إذ حققت ال�شركة
خالل عام � 2019إجنازات ت َُعد من بني الأف�ضل يف تاريخها� ،سواء
يف �ش�أن تنفيذ م�شروعاتها اال�سرتاتيجية ،وعلى ر�أ�سها م�شروع
الوقود البيئي ،الذي يعد من �أكرب امل�شاريع التي مرت على القطاع
النفطي� ،أو على �صعيد االهتمام بال�صحة وال�سالمة والأم��ن
والبيئة ،واحلفاظ على الأرواح ،وح�صدها جوائز عاملية يف هذا
ال�ش�أن.
ومن املحطات البارزة يف  ،2019افتتاح  4حمطات تعبئة وقود
ج��دي��دة ،كما عملت ال�شركة على تنظيم العديد من الأن�شطة
االقت�صادية وامل�ؤمترات النفطية املتخ�ص�صة ،والتي كان لها �أثر ًا
كبري ًا على قطاع التكرير حملياً و�إقليمياً وعاملياً.
ومل تغفل ال�شركة خالل العام املن�صرم م�س�ؤوليتها االجتماعية
جتاه موظفيها ،وموظفي القطاع النفطي ،واملجتمع ب�شكل عام..
وفيما يلي �أبرز الإجن��ازات والفعاليات والأن�شطة التي �شهدتها
ال�شركة خالل .2019
21

الإلكرتونية.
يناير
• •ح �م �ل��ة ت��وع��وي��ة ح� ��ول �أه �م �ي��ة ال�ف�ح����ص
• •وزي ��ر ال�ن�ف��ط زار ال���شرك��ة واط �ل��ع على الدوري.
�أعمالها وم�شاريعها.
• •البرتول الوطنية ت�شارك يف مرا�سم رفع
• •«البرتول الوطنية» ت�شارك يف �أعمال ملتقى العلم.
الرت�شيد الثاين للكهرباء واملاء.
فرباير
• •حم��ا��ضرة ت��وع��وي��ة ح ��ول وث�ي�ق��ة ت��أم�ين
احلوادث ال�شخ�صية و�إ�صابات العمل.
• •مناق�شة �أم ��ن امل�ع�ل��وم��ات ال���س�ي�براين يف • •ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول
الكويتية ها�شم ها�شم يتفقد م�شاريع
م�صفاة ميناء عبداهلل.
• •ال�رشكة تنظم معر�ض ًا لل�صحة واللياقة البدنية .كربى يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
• •حملة ل�ف��ري��ق البيئة ب�ع�ن��وان «ال�ت��دوي��ر • •الرئي�س التنفيذي (ال�سابق) حممد غازي
امل��ط�ي�ري ،ي�ستقبل ال��رئ�ي����س التنفيذي
تطوير».
• •لقاء تعريفي با�سرتاتيجية  2040ملوظفي اجلديد لل�رشكة وليد البدر لت�سليم املهام.
• •امل�شاركة يف معر�ض يوم املهند�س الكويتي.
قطاع امل�شاريع.
• •توقيع عقد مع «اجيليتي» بقيمة  6.5مليون • •امل�شاركة يف ي��وم رج��ل الإط �ف��اء ال�سابع
ع�رش.
دينار كويتي.
• •ت� �ك ��رمي ال��ف ��ائ ��زي ��ن مب �� �س��اب �ق��ة ال���ص�ح��ة • •تنظيم �أن�شطة متنوعة احتفا ًال بالأعياد
الوطنية.
وال�سالمة والبيئة.
• •حما�رضة للدائرة القانونية حول اجلرائم • •حمطات تعبئة ال��وق��ود �شاركت رواده��ا
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فرحة الأعياد.
• •م�ؤمتر ومعر�ض ال�صحة وال�سالمة والأمن
والبيئة.
• •«ال�ب�ترول الوطنية» ت�ست�ضيف اجتماع
االحتاد اخلليجي للتكرير.
• •امل �� �س��اه �م��ة يف م����ش�روع امل �ل �ي��ون � �س��درة
التطوعي الكويتي.
• •ال�رشكة تطلق نظام ًا متطور ًا للخدمات
الرقمية مبحطات تعبئة الوقود.
• •م�رشوع الوقود البيئي ي�ستقبل وفد ًا من
ال�سفارة الأمريكية.
• •ال�رشكة ا�ستقبلت طالبات املدار�س �ضمن
برنامج «�إجناز».
• •زي� � ��ارة ج��ن ��اح الأط � �ف� ��ال يف م�ست�شفى
الأحمدي.
• •ور� �ش��ة ع�م��ل ع��ن «ال� ��ري� ��ادة» يف م��در��س��ة
اجلزائر.
• •لقاء تعريفي مب�صفاة ميناء الأحمدي حول
ا�سرتاتيجية .2040
• •«ال �ب�ترول الوطنية» ت�شارك يف التمرين

امليداين مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لتقييم
جاهزية التعامل مع الأزمات.

مار�س
• • فريق م�رشوع «الدبدبة» للطاقة ال�شم�سية
ي�ستقبل وفد ًا من ال�سفارة الربيطانية.
• •«ال �ب�ترول الوطنية» نفذت �إخ�ل�ا ًء كام ًال
ملبناها الرئي�سي.
• •حما�رضة توعوية حول املبادئ احلديثة يف
جمال الطاقة املتجددة.
• •ال ���شرك��ة اح�ت�ف�ل��ت ب��اجل��ائ��زة ال�سنوية
لل�صحة وال�سالمة والبيئة.
• •ف��ري��ق ع �م��ل ح�م�ل��ة «ت��ر� �ش �ي��د ا��س�ت�ه�لاك
الطاقة» يعقد �أوىل اجتماعاته.
• •دوائ��ر عمليات تزويد الوقود و»كافكو»
ناق�شوا التحديات امل�ستقبلية.
• •ا�ستقبال جمموعة من كتَّاب ال�صحافة املحلية.
• •اف �ت �ت��اح خم ��زن ط �ب��ي يف م���ص�ف��اة ميناء
عبداهلل.
• •ان�ط�لاق ال ��دورة الثالثة لربنامج «�إدارة

القدرات».
• •«ال � �ب �ت�رول ال��وط �ن �ي��ة» ك� � َّرم ��ت رئي�سها
التنفيذي ال�سابق.
• •ال� �ل� �ق ��اء ال � �ث� ��اين مل �ج �ت �م��ع «ال �ت �� �ص �م �ي��م
والهند�سة».
• •حم��ا��ضرة ع��ن التكرير قدمتها ال�رشكة
لطلبة «الهند�سة والبرتول».
• •يوم لل�صحة املهنية مب�صفاة ميناء الأحمدي.
• •ال�رشكة يف ملتقى الكويت الثاين للحوكمة
واملخاطر واالمتثال يف نظم املعلومات.
• •تطوير برنامج التدريب على العمل املنظم
(.)SOJT

�أبريل

زيارة لـ «البرتول الوطنية».
• •«ال��ي ��وم ال��وظ �ي �ف��ي» مل�ج�م��وع��ة م��ن طلبة
مدر�سة �أجيال ثنائية اللغة.
• •تكرمي ال�رشكة لرعايتها حفل تخريج طلبة
مدر�سة ت�أهيل الرتبية الفكرية.
• •«الوقود البيئي» ا�ستقبل وف��د ًا من جلنة
ال�رشاء العليا ملناق�صات م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
• •اختتام الربنامج التدريبي «كن ريادي ًا».
• •ق ��رع ��ة ل �ت��وزي��ع جم �م��وع��ة م ��ن خ��ري�ج��ي
تخ�ص�ص «تكنولوجيا ت�شغيل امل�صايف».
• •جامعة الكويت تك ِّرم «البرتول الوطنية».
• •«ال �ب�ت�رول ال��وط�ن�ي��ة» ��ش��ارك��ت يف ملتقى
العدان العلمي.
• •«الوقود البيئي» ي�ستقبل وفد ًا من جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.

• • ي��وم لل�صحة املهنية يف م��وق��ع «ال��وق��ود
البيئي» مب�صفاة ميناء الأحمدي.
• •ندوة تعريفية حول قانون التقاعد اجلديد.
مايو
• •خدمات عالجية جمانية تقدمها ال�رشكة
• •التدقيق الرابع على نظام الإدارة املتكامل.
للعمال الب�سطاء.
• •�أ�صحاب وممثلي احل�سابات الإخبارية يف • •ال���شرك��ة ك� َّرم��ت موظفيها ذوي اخلدمة
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الطويلة.
• •متعة وم�شاعر بهجة يف حفل «القرقيعان
ال�سنوي«.
• •الرئي�س التنفيذي تفقد خيمة «�إفطار �صائم».
• •ال�رشكة تنظم «معر�ض رم�ضان».
• •ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول
الكويتية ه��ا��ش��م ه��ا��ش��م ي ��زور م���شروع
الوقود البيئي.
• •ال�رشكة ت�ساهم يف توفري احتياجات عدد
من امل�ساجد.
• •ت�ن�ظ�ي��م م���س��اب�ق��ة ح �ف��ظ ال� �ق ��ر�آن ال �ك��رمي
وجتويده الـ .12
• •اختتام البطولة الرم�ضانية الـ  12ل�شهداء
القطاع النفطي.

• •�إقامة املعر�ض ال�صيفي يف املبنى الرئي�سي.
• •ت�شكيل جلنة لتعريف العاملني الأجانب
بحقوقهم.
• •العالقات العامة والإعالم يف زيارة لوكالة
الأنباء الكويتية «كونا».
• •ف��ري��ق االب �ت �ك��ار يف ال ���شرك��ة زار مركز
الكويت لالبتكار.
• •ال�رشكة تفوز باملركز الثالث بني �أف�ضل
ع�رش جهات متربعة بالدم.
• •«ال� �ب�ت�رول ال��وط�ن�ي��ة» ت �� �ش��ارك العاملني
ال�ف�ل�ب�ي�ن�ي�ين ف��رح�ت�ه��م ب��ال �ي��وم ال��وط�ن��ي
لبالدهم.
• •الإدارة العليا ت�ستقبل املهنئني بعيد الفطر
املبارك.

يونيو

يوليو

• •الدائرة التجارية عقدت لقا ًء ت�شاوري ًا مع
�رشكات تدريب حملية.
• •ل �ق��اء ت �� �ش��اوري لتقييم امل � ��ردود البيئي
واالجتماعي مل�رشوع الدبدبة.
• •«ال�ب�ترول الوطنية» ا�ست�ضافت اجتماع
اللجنة اخلليجية للأمن ال�سيرباين.
• •ال�رشكة ا�ست�ضافت اجتماع ًا بني �رشكات
القطاع النفطي و»الإطفاء».
• •بحث الت�صاميم املقرتحة لتحديث مواقف
�سيارات املبنى الرئي�سي.
• •الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول يتفقد
عدد ًا من م�شاريع «البرتول الوطنية».
• •«بيت الوطنية» ي�ست�ضيف  60طف ًال من
«نادي فرن».
• •«ال �ب�ترول ال��وط�ن�ي��ة» ��ش��ارك��ت موظفيها
الأمريكيني احتفالهم بيوم اال�ستقالل.

• •نائب الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة • •«البرتول الوطنية» �شاركت «نفط الكويت»
ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال��دع �ي��ج ب �ح��ث م ��ع «�أم� ��ن جتربتها الناجحة يف االقرتا�ض.
«ي�س» • •اجتماع للجنة ال��رع��اي��ة االجتماعية مع • •ندوة تعريفية عن الت�أمني التكميلي االختياري.
املن�ش�آت» تطوير وتطبيق نظام ّ
• •الرئي�س التنفيذي لل�رشكة زار م�صفاتي
ممثلي اجلهات املمولة للوقود البيئي.
للت�صاريح.

�أغ�سط�س
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ال�صيانة االعتمادية.
• •ال ���شرك��ة ت �� �ش��ارك يف م���ؤمت ��ر وم�ع��ر���ض
الكويت الرابع للنفط والغاز.
• •حم ��ا��ض�رة ع ��ن احل� � ��وادث اجل���س�ي�م��ة يف
القطاع.
• •م�صفاة ميناء عبداهلل تفوز بجائزة عاملية يف
جمال ال�سالمة.
• •تعزيز التعاون بني «ال�ب�ترول الوطنية»
والهيئة العامة للبيئة.
• •الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول ها�شم
ها�شم يتفقد مركز �إ�سناد وتدريب الإطفاء
التابع لـل�رشكة.
• •حم��ا��ضرة ت�ع��ري�ف�ي��ة ع��ن وح� ��دات �إزال� ��ة
الكربيت من النفط املتبقي.

ميناء ع �ب��داهلل ،وميناء الأح �م��دي لتهنئة �إجراءات �أعمال ال�رشاء.
• •ال�رشكة تنظم ملوظفيها حما�رضة طبية
العاملني بعيد الأ�ضحى.
• •الإدارة العليا ا�ستقبلت املهنئني بعيد بعنوان «ال��ذه��ن ال�صايف طريقك ل�صحة
جيدة».
الأ�ضحى املبارك.
• •ال�رشكة ت�ست�ضيف ممثلي بنوك متويل
�أكتوبر
«الوقود البيئي».
• •ال�رشكة تك ِّرم نائب مدير «القوى العاملة».
• •ن� � ��دوة ت �ع��ري �ف �ي��ة ع� ��ن خ��ط ��ة ال �ت �ط��وي��ر • •«ال�ب�ترول الوطنية» حتتفي بعودة �سمو
الأمري �سامل ًا معافى.
ال�شخ�صي.
• •م �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اء ع� �ب ��داهلل ن�ظ�م��ت ل�ق��اءه��ا
ال�سنوي الثاين ع�رش.
�سبتمرب
• •الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ول�ي��د البدر
• •برنامج توعوي حول �إدارة امل�شاريع من يلتقي مهند�سني �ضمن برنامج تطوير
القياديني.
الدرا�سات �إىل الت�شغيل واملراقبة.
• •ور�� � �ش � ��ة ع � �م� ��ل ل� �ل� �ت� �ع ��ري ��ف مب � �� �ش�روع • •الق�سم الطبي نظم حم��ا��ضرة ع��ن �إدارة
�ضغوط العمل.
(.)BRITE
نوفمرب
• •«ال �ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر ال��وظ�ي�ف��ي» نظمت • •«ال �ب�ترول الوطنية» ا�ستقبلت وف ��د ًا من
• •ور�شة تعريفية عن �إقرار الذمة املالية.
«ادمييت�سو كو�سان» اليابانية.
ور�شة حول االرتقاء بالتفكري.
• •حم��ا��ضرة ت��وع��وي��ة ح��ول �آل�ي��ة ال ��رد على • •تقدمي الزهور ملوظفات ال�رشكة يف م�ستهل • •م�صفاة ميناء عبداهلل ت�ستقبل ط�لاب من
كلية الهند�سة والبرتول.
ال�شهر العاملي ل�رسطان الثدي.
مالحظات ديوان املحا�سبة.
• •الدائرة التجارية تنظم ندوة توعوية حول • •«�ضمان اجلودة» قدمت عر�ض ًا توعوي ًا عن • •تكرمي موظفي اخل��دم��ة الطويلة يف كافة
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دوائر ال�رشكة.
• •العالقات العامة والإعالم نظمت مهرجان
الغذاء.
• •ال ��دائ ��رة امل��ال �ي��ة وزع� ��ت «� �ش �ت�لات» على
املوظفني يف املبنى الرئي�سي.
• •توعية ز َّوار جممع «ال �ك��وت» مب�رشوع
الوقود البيئي.
• •الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة البرتول ها�شم
ها�شم تفقد م�شاريع «البرتول الوطنية».
• •�إطالق حملة تنويرية للمحتوى املحلي.
• •امل�شاركة يف معر�ض الكويت الـ  44للكتاب.
• •وفد ع�سكري �أمريكي زار م�صفاة ميناء
الأح� �م ��دي ا� �س �ت �ع ��داد ًا ل�ت�م��ري��ن «ح�سم
العقبان».
• •تدريبات ح��ول عمليات �إنقاذ با�ستخدام
«نظم دعم احلياة».
• •افتتاح مركز حتكم م�صفاة ميناء الأحمدي
اجلديد (.)RCC

دي�سمرب

26

العـدد  - 502يناير

2020

• • حم��ا��ضرة لنائب رئي�س جمل�س �إدارة
ال ���شرك��ة ال �� �س��اب��ق ح���س�ن�ي��ة ه��ا� �ش��م عن
«القيادة االنتقالية».
• •«البرتول الوطنية» نظمت ملتقى االت�صال
الثاين للقطاع النفطي.
• •رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ي��زورون
م�رشوع الوقود البيئي.
• •وف��د م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة لل�صناعة ي��زور
«الت�سويق املحلي».
• •«�أ� �س��ا� �س �ي��ات ال �ك �ه��رب��اء» و»ال�ت�ج�م�ي��ع
امليكانيكي» يف حم��ا��ضرت�ين �ضمن لقاء
مركز التميز.
• •«البرتول الوطنية» تفتتح  4حمطات تعبئة
وق��ود يف مدينتي �صباح الأح�م��د وجابر
الأحمد.
• •«ال��وق��ود البيئي» ي�ستقبل جمموعة من
طلبة الدرا�سات العليا ب�أ�سرتاليا.
• •«ال �ب�ترول ال��وط�ن�ي��ة» ��ش��ارك��ت يف م�ؤمتر
الكويت الرابع لتكنولوجيا قيا�س تدفق
النفط والغاز.

أمن
وسالمة

أثناء توقف الوحدات للصيانة

سالمة املعدات واألشخاص
متثل عمليات ال�صيانة �أهمية ق�صوى لوحدات التكرير يف امل�صفاة ،وذلك
ل�ضمان ا�ستمرارية الإنتاج ،و�سالمة املعدات والأ�شخا�ص ،حيث ين�ص
العن�صر الثامن لـ "نظام الإدارة املتكامل لل�صحة وال�سالمة والبيئة"
( )iSHEMSعلى �أهمية ال�سالمة امليكانيكية للمعدات.
ويف م�صفاة ميناء الأحمدي يجري توقيف الوحدات على فرتات ،للقيام
ب�أعمال الفح�ص وال�صيانة ملعمل تكرير النفط وم�صنع الغاز
( ،)shutdown for inspection and maintenanceويقا�س جناح
هذه الأعمال بانعدام عدد احلوادث والإ�صابات �أو ًال ،ثم �سرعة الإجناز
واالنتهاء من ال�صيانة ،لعودة الإنتاج �إىل الو�ضع الطبيعي.

بقلم :علي نا�رص العبيد
مهند�س �سالمة
م�صفاة ميناء الأحمدي
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التجهيز لعمليات ال�صيانة يبد�أ قبل توقيف الوحدات املراد �صيانتها بعدة �أ�شهر

اليدوية (الورقية).
وهناك �أي�ض ًا ت�صاريح �أخرى م�صاحبة ،وتكون
مطلوبة ح�سب طبيعة العمل ودرجة خطورته،
وت�شمل:
 قائمة املمار�سات الآمنة للأعمال()safe work practice checklists
للأعمال متو�سطة اخلطورة.
 الئ �ح��ة تقييم امل �خ��اط��ر ل�ل�أع �م��ال اخل�ط��رة(.)CTRA
	�إذن احلفر(.)excavation authorization
 �إذن دخول الأماكن �شبه املغلقة(.)confined space entry authorization
ويجب احلر�ص على وج��ود جميع الت�صاريح
الالزمة يف موقع العمل ،وعدم البدء بالعمل �إال
بعد احل�صول عليها.

ال�سالمة املتبعة يف "البرتول الوطنية".
مخاطر عديدة
وحت�م��ل �أع �م��ال ال�صيانة خم��اط��ر ع��دي��دة على ثم يتم �إن�شاء ال�سقاالت للعمل على املعدات يف الأماكن
الأ�شخا�ص واملمتلكات ،ل��ذا يتوجب التوعية املرتفعة ،و�إزال ��ة الطبقات وامل��واد العازلة ،لك�شف
وال�ت��ذك�ير ب��أم��ور ال�صحة وال�سالمة والبيئة الأنابيب واملعدات من �أج��ل توفري الوقت ،ويف هذه
املرحلة يظهر �أي تق�صري يف الأمور املتعلقة بال�سالمة.
املرتبطة بهذه الأعمال.
وباحلديث عن �رسعة االنتهاء من الأعمال ،ف�إن • السقاالت (:)scaffolds
الكثري من العمال ين�صب تركيزهم على هذا تعترب عملية �إن���ش��اء ال�سقاالت عملية خطرة
الأمر ،دون االنتباه �إىل الأولوية الأ�سمى يف هذا (ح��رج��ة) �إذا ت�ع��دى ارت �ف��اع ال�سقالة ال�ستة
العمل� ،إال وهي ال�سالمة.
�أق ��دام ،ولهذا يجب العمل بناء على تطبيقات
وف �ي �م��ا ي �ل��ي � �ش�رح خم �ت ���صر وم �ب �� �س��ط لأه ��م العمل الآم �ن��ة (safe work practices on
امل�سائل املتعلقة بال�سالمة �أثناء فرتات التوقف )ladders, scaffolds, and work at heights
لل�صيانة ،والتي ت�شمل:
املو�ضوعة من قبل ال�رشكة.
وم��ن �أه ��م ال ���شروط ال�ت��ي يجب اتباعها عند
• ما قبل توقف الوحدات:
يبد�أ التجهيز لعمليات ال�صيانة قبل توقيف �إن�شاء ال�سقاالت ،هي :قيام م�رشيف ال�سقاالت
الوحدات املراد �صيانتها بعدة �أ�شهر ،حيث يتم ال �ت��اب �ع�ين ل �ل �م �ق��اول �أو ل �ل ���شرك��ة بالفح�ص
طلب قطع الغيار واملعدات ،وفح�صها والت�أكد الأ�سبوعي لل�سقاالت ،والتوقيع على بطاقة
من �سالمتها ومطابقتها للموا�صفات ،وحتديد الفح�ص( ،)scaffold tagللت�أكد من �أهليتها • الوقاية الشخصية (:)PPE
العمالة املطلوبة لتنفيذ الأعمال ،ويجب تدريب وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ح�م��ل الأ� �ش �خ��ا���ص وامل �ع��دات ت�ع�ت�بر م�لاب����س وم��ع ��دات ال��وق��اي��ة ال�شخ�صية
( )personal protective equipmentخط
الأيدي العاملة وامل�رشفني على الأعمال التابعني ب�سالمة.
الدفاع الأخري حلماية الأ�شخا�ص من الأ��ضرار،
ل ���شرك��ات امل �ق ��اول�ي�ن ع �ل��ى م �ع��اي�ير و� �ش�روط • ت�صاريح العمل (:)work permits
تن�ص �إجراءات ال�رشكة على وجوب ا�ستخدام
ت�صاريح العمل الإلكرتونية دائم ًا ،با�ستثناء
إيقاف الوحدات
التأكد من نظافة
حالتني فقط:
بمصفاة ميناء األحمدي
الوحدة من المخلفات
 وجود عطل يف نظام �إ�صدار ت�صاريح العمل. احل�صول على مذكرة من مدير العمليات،يجري على فترات
قبل تسليمها لبدء
تن�ص بال�سماح با�ستخدام ت�صاريح العمل
إعادة التشغيل
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املالب�س ومعدات الوقاية ال�شخ�صية �إلزامية ويجب ا�ستخدامها دائم ًا والت�أكد من �سالمتها و�صالحيتها

ولكنها ال حتد من املخاطر� ،أو تقلل ن�سب حدوثها،
�إمنا توفر احلماية للأ�شخا�ص �إىل حد ما.
ومعدات الوقاية الإلزامية ،والتي يجب ا�ستخدامها
دائم ًا ،والت�أكد من �سالمتها و�صالحيتها يف حال
التواجد يف مواقع العمل ،هي:
 اللبا�س املقاوم للحريق. اخلوذة.	�أحذية ال�سالمة. نظارات ال�سالمة. ف ��اح �� ��ص غ � ��از ك�بري �ت �ي��د ال �ه �ي ��دروج�ي�ن(.)personal H-2S monitor
كما يجب ا�ستخدام معدات الوقاية املخ�ص�صة
لبع�ض الأعمال �أو الأماكن ،ومن �ضمنها:
	�أدوات الوقاية ال�سمعية. خوذة اللحيم. القفازات. جهاز التنف�س.وغري ذلك من معدات ال�سالمة املخ�ص�صة.
• األماكن شبه المغلقة
(:)confined space

قبل دخول الأماكن �شبه املغلقة يجب احل�صول
على الت�صاريح اخل��ا��ص��ة ،وال�ت��أك��د م��ن عزل
اخلطوط ،وو�ضع البطاقة احلمراء ()red tag
على ال�سدادات املو�ضوعة للعزل.
ويتم فح�ص املكان �شبه املغلق املراد دخوله للت�أكد
من خلوه من الغازات ال�سامة ،والغازات القابلة

خطورة أعمال الصيانة
تتطلب االلتزام
بمعايير الصحة
والسالمة والبيئة

لال�شتعال� ،أو �أنها �ضمن احل��دود امل�سموحة،
ويجب �أي�ض ًا توفري الإ� �ض��اءة ال�لازم��ة ،وذك��ر
قراءات الإ�ضاءة يف ت�رصيح الدخول.
�أما بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين �سوف يدخلون
الأم ��اك ��ن �شبه امل�غ�ل�ق��ة ،فيجب �أن ميتلكون
ت���صري��ح ��ص��ال��ح امل� ��دة ،م��ع � �ض�رورة وق��وف
�شخ�ص م�رصح له عند املدخل لت�سجيل �أ�سماء
الداخلني واخلارجني و�أوقات ذلك ،والت�أكد من
ت�صاريحهم و�صالحيتها.
• مخلفات الصيانة (:)housekeeping

يجب االلتزام واحلر�ص على التخل�ص ال�سليم من
امل��واد الغري مرغوب فيها ،واملخلفات الناجتة عن
�أعمال ال�صيانة يف مواقع العمل والوحدات ،حيث
ينتج عن عمليات ال�صيانة كميات كبرية من املواد
العازلة واحلبيبات امل�ستخدمة لل�صقل �أو الك�شط
( ،)blasting garnetواملخلفات الأخرى ،ويجب
التخل�ص منها وفق �ضوابط ال�رشكة املذكورة يف
وثيقة "�إجراء التخل�ص من املواد ال�صلبة"
(.)solid waste management procedure

• عودة اإلنتاج:

عند ت�سليم ال��وح��دة من ق�سم ال�صيانة �إىل ق�سم
الت�شغيل للبدء بعمليات �إع ��ادة الت�شغيل ،يجب
الت�أكد من نظافة الوحدة وخلوها من املخلفات،
واحلر�ص على �إزالة جميع ال�سدادات ()blinds
امل �ط �ل��وب �إزال �ت �ه��ا لإع � ��ادة ال�ت���ش�غ�ي��ل ،و�إج� ��راء
اختبارات ال�ضغط
( )hydro test/pneumatic testال�لازم��ة
للت�أكد من �سالمة املعدات ،وخلوها من الت�رسيب،
وال تتم �إع��ادة الت�شغيل والإن�ت��اج �إال بعد موافقة
وتوقيع جميع الأق�سام املعنية على �شهادة اجلاهزية
( ،)start-up clearance certificateوالتي
تهدف �إىل الت�شغيل ال�سليم والآم��ن ،وه��ذا �رشط
�أ�سا�سي للت�شغيل.
وقد و�ضعت "البرتول الوطنية" �ضوابط ال�سالمة
لتغطية املخاطر الناجتة عن فرتات التوقف لعمليات
الفح�ص وال�صيانة ،ولكن ال ف��ائ��دة م��ن ك��ل هذه
ال�رشوط وال�ضوابط �إذا مل يتم تطبيقها على �أر�ض
الواقع ،لهذا يجب على جميع العاملني يف ال�رشكة
والعمال التابعني ل�رشكات املقاول االلتزام التام
بهذه ال�رشوط ملنع احلوادث واال�صابات.
وللمزيد م��ن التفا�صيل ع��ن الأم� ��ور املتعلقة
ب��ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة وال�ب�ي�ئ��ة �أث �ن ��اء ف�ترات
ال �ت��وق��ف ،ين�صح مب��راج �ع��ة "دل �ي��ل ال�صحة
وال�سالمة والبيئة لإدارة �أعمال ال�صيانة �أثناء
فرتات التوقف" املُ�صدر من قبل ال�رشكة.
29

تنمية
بشرية
محاضرة نظمها القسم الطبي

ضغوط العمل
�ضغوط العمل ،وم�صادرها ،من املو�ضوعات املهمة التي ا�ستحوذت على
اهتمام الباحثني يف جمال الطب النف�سي وال�سلوك التنظيمي ،لت�أثريها
املبا�شر وغري املبا�شر على العاملني يف امل�ؤ�س�سات مبختلف تخ�ص�صاتهم،
ودرجاتهم الوظيفية.
وحر�صاً من �شركة البرتول الوطنية الكويتية على رفع الوعي ال�صحي
ملوظفيها ،نظم الق�سم الطبي بدائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،حما�ضرة
توعوية عن ال�صحة النف�سية بعنوان "�إدارة �ضغوط العمل".
�أقيمت املحا�ضرة يف م�سرح املبنى الإداري للم�صفاة ،وقدمها ا�ست�شاري
طب العائلة من وزارة ال�صحة د .ب�سام البطحي.
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د .البطحي :الضغوط

حاالت إجهاد وظيفي
تسبب استجابات
جسدية ضارة

د .البطحي ي�رشح ال�ضغوط التي يتعر�ض لها املوظفون

ا��س�ت�ه��ل د .ال�ب�ط�ح��ي امل �ح��ا��ضرة بتعريف
�ضغوط العمل التي يتعر�ض لها املوظفني
يومي ًا �أثناء �ساعات العمل ،وحتى خارجها،
م��و��ض�ح� ًا �أن �ه��ا "ح� ��االت �إج �ه��اد وظ�ي�ف��ي قد
ي �ح��دث فيها ا��س�ت�ج��اب��ات ج���س��دي��ة � �ض��ارة،
ب�سبب عدم تطابق متطلبات العمل مع قدرات
واحتياجات املوظف".
ورغ��م �أن جزء من ال�ضغط الوظيفي قد يكون
مهم لتحفيز ال�ع��ام��ل �أو امل��وظ��ف على زي��ادة
الرتكيز� ،إال �أن ارتفاعه عن احل��دود املقبولة
ي�ؤثر على ال�صحة الذهنية بطريقة غري مبا�رشة،
وي ��ؤدي �إىل زي��ادة �إف��راز هرمون التوتر الذي
ي�رض باجل�سم مع م��رور ال��وق��ت ،وق��د ي�صاب
ال �ف��رد م��ع م ��رور ال��وق��ت ب��الإج �ه��اد الوظيفي
املفرط ،والذي ي�ؤدي بدوره �إىل م�شكالت �صحية
متعددة ،مبا يف ذل��ك �أم��را���ض القلب والأوع�ي��ة
الدموية ،وال�سكري ،وارتفاع �ضغط الدم.
األسباب

وم��ن الأ��س�ب��اب ال�ت��ي ت� ��ؤدي لل�شعور ب�ضغط
اإلجهاد الوظيفي يسبب
مشكالت صحية تصل
ألمراض القلب
واألوعية الدموية

االهتمامات املهنية والأحداث امل�ؤملة عوامل ت�ساعد يف زيادة �ضغوط العمل

ال�ع�م��ل ،انخفا�ض ال ��روح املعنوية للعاملني ،وانعدام اخل�صو�صية ،و�سوء التحكم بدرجات
و��ش�ع��ور بع�ضهم بالعجز �أو الإح �ب��اط جتاه احل� ��رارة� ،أو ع��دم كفاية امل��راف��ق اخلدمية يف
زيادة الإجهاد والإح�سا�س امل�ستمر بال�ضغوط.
العمل ،وهذا ي�ؤدي �إىل انخفا�ض �إنتاجيتهم.
ويعد �أ�سلوب الإدارة املتبع من �أهم الأ�سباب
كيفية التعامل
امل��ؤدي��ة لل�شعور بالتوتر النف�سي والوظيفي
وميكن التعامل مع ال�ضغوط التي تواجه الفرد
ل�ل�ع��ام�ل�ين ،ح �ي��ث �إن ��ض�ع��ف ال �ت��وا� �ص��ل مع
يف العمل من خالل اخلطوات التالية:
املوظفني ،وعدم �إ�رشاكهم عند اتخاذ القرارات� -1 ،إع��ادة التفكري بكيفية �إدارة الوقت :يجب
قد ي�ؤدي �إىل الت�أثري عليهم معنوي ًا ،ويزيد من ا�ستخدام تقومي� ،أو خمطط زمني ،للم�ساعدة يف
�ضغوط العمل .كما �أن �أ�ساليب حتديد املهام �إمتام املهام اليومية ،خا�صة يف حال وجود �أكرث
وتنفيذها تعد من العوامل امل�ساعدة يف زيادة من مهمة يتعني على الفرد القيام بها� ،إذ �إن
�ضغوط العمل ،لأن�ه��ا تعترب عبئ ًا ثقي ًال على املخططات تُ�سهل تذّكر قوائم الأعمال اليومية
املوظف ،ي�ضاف �إىل ذلك عدم قدرة الفرد على والأ�سبوعية وال�شهرية ،ووقت القيام بها ،ومن
ال�ق�ي��ام ب��امل�ه��ام ال��روت�ي�ن�ي��ة ،وال�ع�م��ل ل�ساعات ثم تقلل الإجهاد.
طويلة ،وجتاهل مهارات العمال.
 -2م�شاركة احلديث مع الأ��ص��دق��اء :التحدث
وهناك عوامل م�ساعدة يف زيادة �ضغوط العمل ،مع الأ�صدقاء� ،أو زمالء العمل ،وم�شاركة نف�س
مثل:
التجارب وكيفية تخطيها ،ميكن �أن ُيقلل من
االهتمامات املهنية :يعترب عدم الأمان ،والقلق �ضغوطات العمل.
الوظيفي ،وقلة فر�ص التقدم يف العمل ،من  -3منح املوظفني �إح�سا�س ًا بال�سيطرة على
العوامل التي تزيد ال�ضغط الوظيفي.
العمل :وهو �إجراء متبع من الإدارات الناجحة،
الأح ��داث امل��ؤمل��ة :ميكن �أن تُ�سبب الأح��داث
امل ��ؤمل��ة يف بع�ض ال��وظ��ائ��ف �صعوبة يف حتمل
انخفاض الروح المعنوية
م�س�ؤوليات العمل ال�ع��ادي��ة ،وم��ن �أمثلة هذه
للعاملين وشعورهم
الوظائف الإطفاء.
بيئة العمل :تت�سبب بيئة العمل غري املالئمة
باإلحباط يؤدي إلى
يف بع�ض امل�ؤ�س�سات التي يكرث بها ال�ضو�ضاء،
تراجع إنتاجيتهم
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تكرمي د .البطحي عقب انتهاء املحا�رضة

متنح من خالله العاملني فر�ص لنمو التفكري
وتعلم �أم��ور جديدة ،واالنتباه جلوانب العمل
املختلفة ،مثل :ت�صميم �أم��اك��ن العمل لتجنب
الإ�صابات ،وتطابق مهارات وقدرات املوظف
م��ع امل �ه��ام امل��وك�ل��ة ل��ه ،وا��س�ت�خ��دام املوظفني
مل�ه��ارات�ه��م اخل��ا��ص��ة يف ال�ع�م��ل ،وم�ن��ح فر�ص
للتفاعل االجتماعي بني العاملني.
 -4املحافظة على ال�صحة والنوم الكايف :يجب
تناول الطعام ال�صحي ،وممار�سة الريا�ضة،
واحل�صول على قدر كاف من النوم ،لتح�سني
الأداء ال��وظ�ي�ف��ي للج�سم ،ح�ي��ث �إن �ضعف
ال�صحة يزيد و�ضع العمل �سوء ًا.
ويعد النظام الغذائي اجليد واملتكامل �رضوري
ل��وظ��ائ��ف اجل���س��م لإع �ط��اء ال�ط��اق��ة واحل�ي��وي��ة
الالزمة لأداء العمل ،فعندما يتناغم نظام الغذاء
مع التمرينات الريا�ضية ينعك�س ذلك على الفرد
يف مقاومة �آث ��ار ال�ضغوط النف�سية ،وك��ل من
الغذاء ،والتمرينات الريا�ضية ،يرفعان كفاءة
الفرد يف الرتكيز واال�سرتخاء.
ضعف التواصل مع
الموظفين وعدم
إشراكهم في القرارات
يؤثر عليهم

32

العـدد  - 502يناير

2020

ويعترب خرباء اللياقة البدنية ممار�سة نوع من
الن�شاط الريا�ضي ب�صفة منتظمة �إحدى الطرق
ال�سهلة والأكرث فائدة للح�صول على تغيريات
�إيجابية يف حياة الفرد.
ي�ضاف �إىل ذلك جمموعة من العوامل ،ت�شمل:
معرفة القدرات :التعرف على �سلوك الفرد
وم�ع��رف��ة م ��دى ق��درت��ه ع�ل��ى حت�م��ل ال�ضغوط
واال��س�ت�ج��اب��ة ل �ه��ا ،م��ن � �ش ��أن��ه التخفيف من
ح��دة �ضغوط العمل ،فمعرفة الفرد للعوامل
ال�ضاغطة متكنه من �إيجاد طرق ملجابهتها.
حتديد الأه��داف :عندما تكون هناك �أه��داف
وا�ضحة وحم��ددة لعمل الأف ��راد ،وتكون تلك
الأه��داف قابلة للتنفيذ� ،إ�ضافة �إىل التخطيط
امل�سبق ،ف�إن ذلك من �ش�أنه التقليل من ال�ضغوط
و�آثارها.
امل���ش��ارك��ة يف ال�ن���ش��اط��ات� :إن امل�ساهمة يف
الن�شاطات االجتماعية كالرحالت واحلفالت،
وممار�سة الهوايات ،واال�ستمتاع بالإجنازات،
جميعها ع��وام��ل ت��زي��د م��ن ق ��درة ال �ف��رد على
التحمل ،وتعتمد حالي ًا كربى امل�ؤ�س�سات على
هذه الطريقة كو�سيلة للتفريغ لدى العامل.
اال�سرتخاء :اال�سرتخاء العام للج�سم ي�ؤدي
�إىل ا� �س�ترخ��اء ال�ع�ق��ل وي�ج�ع��ل ال �ف��رد ي�شعر
بالراحة ،وتعتمد بع�ض امل�ؤ�س�سات واملنظمات
هذه الطريقة للتخفيف من حدة �ضغوط العمل.

الت�أمل :هو جملة التمرينات الذهنية املوجهة
للحد م��ن ال���س�ير امل �ع �ت��اد ل�ل�أف �ك��ار وال�ظ�ن��ون
والتحليل ،ف��ال�ت��أم��ل املنتظم ي��زي��ل ال�ضغط،
وي�ح��رر ال�ف��رد م��ن التوتر وال���ص��داع ،وخ�لال
�أوق � ��ات ال �ت ��أم��ل ي�ج��ب ع�ل��ى ال �ف��رد �أن يوقف
ن�شاطاته اليومية ،و�أن مي��ار���س درج��ة عالية
من االنتباه والوعي على م�شاعره ووجدانه،
وي�ؤدي هذا �إىل �إعداد الذهن وتدريبه على حتمل
�ضغوط العمل.
الرتكيز :تركيز الفرد يف �أداء ن�شاط ذهني
خمتلف مل ��دة معينة ي�ساعد يف تخفيف ح��دة
ال���ض�غ��وط النف�سية للعمل ،وتعتمد طريقة
الرتكيز من حيث املبد�أ على نف�س الفكرة تقريب ًا
التي تعتمد عليها طرق اال�سرتخاء ،والت�أمل.
والرتكيز ي�رصف الفرد عن التفكري يف م�صادر
ال�ضغوط ،ويجعله يقوم بعمل متميز ،ويحقق
�إجن � ��ازات ت���س��اع��ده ع�ل��ى ال���ش�ع��ور بالتقدير
واالحرتام وحتقيق الذات.

الغذاء الصحي
والرياضة يزيدان
قدرة الفرد في مقاومة
الضغوط النفسية

تطوير
بديلة لألعضاء المفقودة

األطراف الصناعية
الأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية ،هي �أع�ضاء �صناعية يتم
ا�ستخدامها كبديل للأع�ضاء املفقودة ،مثل الأيدي والأرجل.
ويتم حتديد نوع الطرف ال�صناعي امل�ستخدم وفقاً لطريقة البرت،
وطبيعة اجلزء املفقود من الطرف.
وقد ح��اول الإن�سان منذ القدم جت��اوز �إعاقته بكل الو�سائل املمكنة
واملتاحة ،وكانت البدايات ب�أفكار وطرق بدائية ،تختلف عما ن�شهده
الآن يف ظل ثورة التطور التكنولوجي والطبي.
وميكن اعتبار "اخلطاف" ،الذي كان يحل حمل ال��ذراع� ،أو ال�ساق
اخل�شبية املعو�ضة للمبتورة ،مبثابة �أج��داد الأط��راف ال�صناعية
احلالية ،املتوفرة ب�أ�شكال وتقنيات متعددة.

الحضارة الفرعونية
ينسب لها أقدم
طرف صناعي قابل
لالستخدام الفعلي

33

ت�ستخدم الأطراف ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية للحاالت التي تعاين من برت كلي �أو جزئي
الحضارة الفرعونية

ويف رحلة �إىل بدايات عامل ا�ستخدام الأطراف
ال�صناعية ،ي�ع��ود بنا ال�ت��اري��خ �إىل احل�ضارة
ال�ف��رع��ون�ي��ة ،وال �ت��ي ُي�ن���س��ب ل�ه��ا �أق� ��دم ط��رف
�صناعي قابل لال�ستخدام الفعلي يف العامل.
وقد كان الطرف ال�صناعي �أو التعوي�ضي الذي
مت العثور عليه ،عبارة عن منوذجني لأ�صبعي
ق ��دم �صناعيني ،لي�سبق ه ��ذا ال�ن�م��وذج بعدة
مئات من ال�سنني ،ما يعرف بـ "�ساق كابيوا
الرومانية" ،التي كانت تعد يف ال�سابق �أق��دم
طرف �صناعي عرفه العامل على الإطالق.
واكت�سب الأ�صبعان التعوي�ضيان الفرعونيان
تفردهما ب�سبب فعاليتهما يف �أداء الوظيفة
املنوطة بهما� ،إذ �أ�شارت نتائج الأبحاث التي
�أج��ري��ت عليهما �إىل �أن ت�صميمهما يجعلهما
ق ��ادري ��ن ع�ل��ى �أن ي�ك��ون��ا ب��دي�ل�ين لنظرييهما
املفقودين ،ولذا ميكن �أن ي�صنفا من بني الأجهزة
التعوي�ضية ،حيث تعد الأطراف ال�سابقة عنهما
ذات �أ�شكا ًال جتميلية� ،أو خارجية فقط ،بينما
"األطراف الذكية"
روبوتات بديلة متصلة
بالنظام العصبي وتأخذ
إشاراتها من المخ
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ال ت�ستطيع تعوي�ض اجلزء املفقود من اجل�سم .اخلا�صة ،وزيادة ثقتهم ب�أنف�سهم ،لنجاحها يف
�إزال��ة العوائق وال�صعوبات التي حتول دون
مستشفى "والتر رييد"
ويف ع��ام  ،1900ب��د�أ رواد ت�صميم الأط��راف اندماجهم يف املجتمع.
ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية ،بتبني فكرة
استخدامات ومزايا
ابتكار �أط��راف ذات قدرات متخ�ص�صة ب�شكل وت�ستخدم الأط � ��راف ال�صناعية والأج �ه��زة
�أكرب ،مبا يهدف �إىل جتاوز ا�ستخدامها لتجميل التعوي�ضية للحاالت التي تعاين من برت كلي
�شكل م��ن ي��رت��دي�ه��ا م��ن م�ب�ت��وري الأط � ��راف� ،أو جزئي يف الأطراف� ،سواء كان ال�سبب عيب
لت�صبح �أكرث تطور ًا ،وت��ؤدي �أغرا�ض ًا حمددة خلقي ،ول��د به الإن�سان� ،أو نتيجة الأمرا�ض
على نحو متزايد ،وذل��ك حتى ن�شوب احلرب وم�ضاعفاتها ،مثل "الغرغرينا" ،التي قد حتدث
العاملية الأوىل� ،إذ �أ�صبحت الأطراف ال�صناعية ب�سبب م�ضاعفات مر�ض ال�سكري� ،أو احلوادث
تنتج حينذاك على نطاق وا�سع.
التي قد ت�ؤدي لفقدان �أحد �أطراف امل�صاب.
ويف الواليات املتحدة الأمريكية� ،شهد م�ست�شفى وتتمتع هذه الأطراف بالعديد من املزايا ،حيث
"والرت رييد الع�سكري" ت�صنيع عدد كبري من تنجح الكثري منها يف تعوي�ض ال�شخ�ص عن
الأط ��راف لي�ستعني بها املحاربون العائدون فقدان �أحد �أطرافه عرب ت�أدية وظائف ومهام
م�ب�ت��وري الأط � ��راف م��ن ج�ب�ه��ات ال �ق �ت��ال ،وال هذا الطرف ،ف�ض ًال عن كونها خفيفة ال��وزن،
ً
يزال هذا امل�ست�شفى مركزا لت�صنيع الأطراف وقابلة لل�صيانة ب�صورة م�ستمرة ،يف ظل توفر
ال�صناعية والأجهزة التعوي�ضية حتى الآن.
قطع الغيار الالزمة لها ،كما �أن لديها القدرة
ومل ت�شهد الأطراف ال�صناعية القفزات النوعية ع�ل��ى اال��س�ت�م��رار واال� �س �ت��دام��ة وال�ت�ك�ي��ف مع
التي من �ش�أنها �أن حتدث ثورة يف هذا املجال،
�إال بعد احل��رب العلمية الثانية ،حيث خ�رس
صناعة األطراف
الكثري من اجلنود �أطرافهم يف تلك احلرب ،ويف
حماولة لت�أهيل ه�ؤالء اجلنود للعودة حلياتهم،
الصناعية شهدت
مت ا��س�ت�خ��دام ه ��ذه الأط � ��راف ،ك�م��ا �أ�صبحت
قفزات نوعية بعد الحرب
الأط� ��راف ال�صناعية والأج �ه��زة التعوي�ضية
العالمية الثانية
�أك �ث�ر ف�ع��ال�ي��ة يف ت ��أه �ي��ل ذوي االح �ت �ي��اج��ات

الأطراف ال�صناعية الذكية ت�ستخدم النظام الع�صبي للإن�سان يف التحكم والتفاعل

رواد تصميم األطراف
الصناعية ابتكروا
أطراف بقدرات
متخصصة بشكل أكبر

اجل�سم ل�سنوات طويلة يف ظل التطور امل�ستمر
يف �صناعتها.
األطراف الذكية

ويف ع ���ص�رن ��ا احل � � ��ايل ،ف �ق ��د ت ��دخ ��ل ال �ت �ط��ور
التكنولوجي يف هذا املجال ب�شكل كبري ،و�أحدث
نقلة نوعية يف هذا املجال ال��ذي يحمل جانبيني
�أ�سا�سيني ،وه�م��ا :اجل��ان��ب ال�ط�ب��ي ،واجل��ان��ب
الت�صنيعي (�أو الهند�سي) ،فمع ظهور مفهوم
ج��دي��د ل�ل��أط ��راف ال���ص�ن��اع�ي��ة ب��وج��ود ال��ذك��اء

ال�صناعي وتطور ال�صناعات التقنية� ،أ�صبح
ب�إمكان املري�ض اليوم التحكم بالطرف ال�صناعي
ب�شكل �أف�ضل و�أكرث عملية من ذي قبل.
و�أ�صبحت الآن الأط� ��راف ال�صناعية الذكية
ت�ستخدم النظام الع�صبي للإن�سان يف التحكم
والتفاعل ،وت�أخذ �أوام��ره��ا من املخ مبا�رشة،
كما هو احلال يف الأط��راف الطبيعية ،وينطبق
ذلك على ال��ذراع ،والرجل ال�صناعية الذكية،
مما مينحها املرونة العالية.
ومي�ك��ن اع�ت�ب��ار الأط � ��راف ال�صناعية الذكية
"روب ��وت ��ات" ب��دي�ل��ة ع��ن الأط � ��راف امل�ب�ت��ورة،
وم��ع ا�ستخدام التقنيات احل��دي�ث��ة ،ف ��إن هذه
"الروبوتات" تتعلم وت�صبح �أكرث مالئمة للج�سم
مع الزمن ،وهو ما يجعل احلركة والإمكانيات
التي يتحلى بها املري�ض �أكرث ان�سيابية و�سهولة
مقارنة بوجود طرف �صناعي تقليدي ،لتحول

تطوير تقنية تتحكم يف الأع�ضاء اال�صطناعية باجل�سم
طور علماء من جامعة "ملبورن" الأ�سرتالية
�أداة تتحكم بعمل العمود الفقري للأ�شخا�ص
امل�صابني بخلل فيه ،ميكنها بالإ�ضافة �إىل ذلك
حتريك �أع�ضاء اجل�سم اال�صطناعية ،وهو ما
يعد �إجناز ًا هائ ًال لعلم الأطراف ال�صناعية.
وتعتمد التقنية اجلديدة على تركيب دعامة
ا��ص�ط�ن��اع�ي��ة ط��ول �ه��ا ن �ح��و � 3سنتيمرتات

تغطي ق�رشة امل��خ ،وحتتوي على  12قطب ًا
كهربائي ًا ،وتتحكم يف حركة العمود الفقري.
وميكن لأداة التحكم هذه ا�ستقبال �إ�شارات
كهربائية من الدماغ و�إر�سالها �إىل العمود
الفقري اال�صطناعي يف اجل�سم ،كما ميكنها
ترجمة الإ���ش ��ارات الكهربائية �إىل �أوام ��ر
لتحريك الع�ضو اال�صطناعي يف اجل�سم.

الثورة التكنولوجية
طورت األطراف
ومكنتها من االستمرار
والتكيف مع الجسم

هذه التكنولوجيا الأرج��ل والأي��دي ال�صناعية
من حالة اخلمول �إىل حالة احلركة والتفاعل مع
اجل�سم وردود �أفعاله.
ثورة حقيقية

وتعد الأط ��راف التي يتم التحكم بها عن طريق
ال��دم��اغ ال�ب���شري ،ه��ي ال�ث��ورة احلقيقية يف عامل
الأط� ��راف ال�صناعية ال��ذك�ي��ة� ،إذ ت�شكل ال�سمة
الأ�سا�سية فيها العمل بنظام التحكم املعتمد على
اجلهاز الع�صبي للإن�سان ،لت�ستخدم تلك التقنيات
�ضمن �أغلب امل�شاريع اخلا�صة بالأطراف العلوية،
والتي حتتاج لدقة يف احلركات ،وخا�صة الأ�صابع.
�أما الأطراف ال�صناعية الذكية ال�سفلية ،فجاري
تطويرها با�ستخدام ح�سا�سات خا�صة لرتاقب
امل�شي ،وتكون قابلة ل�لارت��داء بطرق خمتلفة
لت�أمني راحة �أكرب للمري�ض� ،إىل جانب حتذيره
يف حاالت اخلطر ،حيث تعتمد هذه الأطراف على
جمموعة ح�سا�سات �أك�ثر تطور ًا من ال�سابق،
ل�تراق��ب درج��ة احل� ��رارة ،وال �ت��وازن ،ودرج��ة
احلمو�ضة ،وبالتايل ميكنها توقع وجود خطر.
35

ثقافة

شاركت به "البترول الوطنية"

معرض الكويت للكتاب
حتر�ص �شركة البرتول الوطنية الكويتية على امل�شاركة والتواجد يف الفعاليات
الثقافية املميزة ،ت�أكيد ًا على ر�سالتها يف دعم املجتمع الكويتي ،وامل�ساهمة يف
حت�سني امل�ستوى الثقايف لأفراده عامة ،والأطفال والن�شء خا�صة ،وتعريف
اجلمهور بالدور الفاعل الذي تقوم به يف دعم االقت�صاد الوطني.
ويف هذا الإطار �شاركت ال�شركة مبعر�ض الكويت الدويل للكتاب بدورته
الرابعة والأربعني ،والذي �أقيمت فعالياته يف الفرتة من � 20إىل  30نوفمرب
 2019يف �أر�ض املعار�ض الدولية مب�شرف.
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الشركة هدفت الطالع
زوار المعرض على
أهمية النفط في إرساء
دعائم االقتصاد

جناح م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة قدم حمتويات قيمة لزوار املعر�ض
"البترول الوطنية"

وت� ��أت ��ي م �� �ش��ارك��ة ال ���شرك��ة ال���س�ن��وي��ة يف ه��ذه
التظاهرة الثقافية املميزة ،باعتبارها فر�صة
مثمرة الطالع زوار املعر�ض من خمتلف الفئات
العمرية والفكرية على �أهمية الرثوة النفطية يف
�إر�ساء دعائم االقت�صاد الكويتي ،ودور م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة يف النهو�ض
بال�صناعة النفطية وحتقيق التنمية ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز مكانة القطاع النفطي على امل�ستوى
املحلى ،ملا ي�ضيفه هذا احلدث من تن�شيط للحركة
الثقافية ورفع مل�ستوى الوعي.
وخالل جولته يف املعر�ض� ،أ�شاد وزير الإعالم
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي،
مبحتويات جناح امل�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة،
ال ��ذي �ضم ج�ن��اح� ًا ل�رشكة ال �ب�ترول الوطنية
الكويتية ،م�ؤكد ًا �أن امل�شاركة يف هذه الفعالية
ال�ث�ق��اف�ي��ة ي��دل��ل ع�ل��ى م ��دى �إدراك امل�ؤ�س�سة
و�رشكاتها مل�س�ؤولياتها يف ن�رش الثقافة النفطية
جناح الشركة قدَّم

قصص ًا شيقة لألطفال

ومطبوعات عن الصناعة
النفطية في الكويت

وم�ساهمتها يف توعية املجتمع.
ومت �ي��ز ج �ن��اح "ال � �ب �ت�رول الوطنية" ب�ت�ق��دمي
ق�ص�ص �شيقة للأطفال من منطلق م�س�ؤوليتها
االجتماعية �إزاء جيل امل�ستقبل ،فيما احتوى
ج�ن��اح امل�ؤ�س�سة على مطبوعات قي ّمة حول
ال�صناعة النفطية يف دولة الكويت.
الثقافة النفطية

من ناحيته� ،أكد وكيل وزارة النفط ال�شيخ منر
ال�صباح� ،أن الوزارة حتر�ص على امل�شاركة يف
املعر�ض �سنوي ًا لأهميته على امل�ستويني املحلي
وال� ��دويل ،حيث يعد فر�صة منا�سبة الط�لاع
ال� ��زوار بجميع فئاتهم العمرية على �أهمية
ال�صناعة النفطية ودوره ��ا يف دع��م االقت�صاد
الكويتي وحتقيق التنمية ،ويف ذات الوقت
التعريف بدور الوزارة يف تعزيز روح امل�س�ؤولية
املجتمعية ،ون�رش الثقافة النفطية من خالل ما
تعر�ضه من مطبوعات وكتب خالل املعر�ض� ،إىل
جانب املحا�رضات التنويرية.
و� �ش ��ارك ��ت وزارة ال �ن �ف��ط يف ج �ل �� �س��ات عمل
وحم� ��ا� �ض�رات ت �ب�رز دور ال �ق �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
و�أه�م�ي�ت��ه يف ال �ك��وي��ت� ،ضمن �سعيها لغر�س
مفهوم الثقافة النفطية ل��دى اجليل ال�صاعد
م��ن الأب �ن��اء ،بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سات الدولة

املختلفة ،خ�صو�ص ًا بعدما جنحت على مدى
ال�سنوات ال�سابقة بتقدمي جمموعة من الندوات
وامل �ح��ا��ضرات ال�ث�ق��اف�ي��ة وال �ت��وع��وي��ة جلميع
املراحل الدرا�سية.
ونالت املحا�رضات التوعوية التي قدمتها الوزارة
عن �أهمية ال�صناعة النفطية �إعجاب طلبة املدار�س،
وزوار املعر�ض من داخل الكويت وخارجها.
مشاركات متنوعة

و�� �ش ��ارك يف امل �ع��ر���ض �أع �� �ض��اء م ��ن ال�ب�ع�ث��ات
الدبلوما�سية وال�سفارات العاملة بالكويت،
وكوكبة كبرية من املثقفني والنا�رشين العرب،
وم��دي��ري امل �ع��ار���ض يف دول جمل�س ال�ت�ع��اون
اخلليجي وال��دول العربية ،ونخبة من الكتاب
وامل�ؤلفني و�أ�صحاب دور الن�رش.
واكت�سب املعر�ض على مدى ال�سنوات املا�ضية
�سمعة طيبة ،ويحظى �سنوي ًا ب�إقبال متزايد من
جميع النا�رشين واملهتمني بالثقافة.
المعرض شهد مشاركات
لمجموعة كبيرة من

ُ
والكتاب
المثقفين

والمؤلفين والناشرين العرب
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صحة
سبب رئيسي لكثير من األمراض

السمنة

تُعد ال�سمنة من اال�ضطرابات املعقدة التي تنطوي على وجود
كمية كبرية من الدهون يف اجل�سم ،وال ت�ؤثر يف اجلانب اجلمايل
للفرد فح�سب ،بل �أي�ضاً تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض وم�شكالت
�صحية ،مثل� :أمرا�ض القلب ،وال�سكري ،وارتفاع �ضغط الدم.
وال �شك �أن �إنقا�ص الوزن ب�صورة معتدلة ميكن �أن يقلل من امل�شكالت
ال�صحية املرتبطة بال�سمنة� ،أو يقي من الإ�صابة بها.
ويكن �أن ت�ساعد التغيريات يف النظام الغذائي ،وزيادة الن�شاط
ُ
البدين على فقدان الوزن ،وتُعترب الأدوية املقررة بو�صفة طبية،
وجراحة �إنقا�ص الوزن خيارات �إ�ضافية لعالج ال�سمنة.

بقلم :طارق جراغ
كبري ال�صيادلة
م�صفاة ميناء الأحمدي

أسباب السمنة ترجع
إلى العادات الغذائية
غير الصحية وبعض
األسباب الطبية

األعراض

يتم ت�شخي�ص الإ�صابة بال�سمنة عندما ي�ساوي
م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ( 30 )BMIكيلو غرام عن
وزن اجل�سم �أو �أكرث .ويتم ح�ساب م�ؤ�رش كتلة
اجل�سم عن طريق ق�سمة الوزن بالكيلوغرامات
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قد ي�صنفون يف فئة الإ�صابة بال�سمنة مع �أنهم
على مربع الطول باملرت.
ويقدم م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ملعظم النا�س تقدير ًا لي�س لديهم دهون زائ��دة ،لذا يحتاج الأمر �إىل
معقو ًال ملقدار ده��ون اجل�سم ،وم��ع ذل��ك ف�إنه قيا�س ن�سبة الدهون �أي�ض ًا لت�شخي�ص ال�سمنة.
ال يقي�س ده��ون اجل�سم ب�صورة مبا�رشة ،لذا
األسباب
فبع�ض النا�س ،كالريا�ضيني مفتويل الع�ضالت ،وترجع �أ�سباب ال�سمنة �إىل الآتي:

ال�سمنة ت�ؤثر على اجلانب اجلمايل للفرد وتزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض متعددة

اخلمول� :إذا مل تكن ً
ن�شيطا جد ًا ،فلن حترق
الكثري من ال�سعرات احلرارية.
النظام وال �ع��ادات الغذائية غ�ير ال�صحية:
زي ��ادة ال ��وزن �ستكون حتمية �إذا كنت ت�أكل
�سعرات حرارية �أكرث مما حترق.
ميكن �أن ترجع الإ�صابة بال�سمنة �إىل �سبب طبي،
كمتالزمة "برادر -فيلي" ،ومتالزمة "كو�شينج"
مع مالحظة �أن هذه اال�ضطرابات نادرة.
المضاعفات

من �أهم امل�شاكل ال�صحية اخلطرية التي ميكن
�أن ت�سببها ال�سمنة الآتي:
ارت�ف��اع ن�سبة ال��ده��ون الثالثية وانخفا�ض
م�ستوى الكولي�سرتول مرتفع الكثافة النافع.
مر�ض ال�سكري من النوع (.)2
ارتفاع �ضغط الدم.
ممارسة الرياضة
بانتظام وتناول غذاء
صحي أهم الخطوات
لمنع زيادة الوزن

الإ�صابة بال�سكتات الدماغية.
ال�رسطان ،وي�شمل �رسطان الرحم ،وعنق
ال��رح��م ،وبطانة ال��رح��م ،واملباي�ض ،والثدي،
والقولون ،وامل�ستقيم ،واملريء ،والكبد.
اال��ض�ط��راب��ات التنف�سية مب��ا فيها انقطاع
النف�س النومي.
م�شاكل باجلهاز التنا�سلي الأن �ث��وي ،كالعقم
وعدم انتظام احلي�ض وم�شاكل بال�صحة اجلن�سية.
مر�ض الكبد الدهني ،وهو حالة ترتاكم فيها
الدهون يف الكبد ،وميكن �أن تت�سبب يف حدوث
التهاب �أو تندب.
الوقاية

هناك عدد من اخلطوات التي ت�ساعد على منع
زي��ادة ال ��وزن ،وامل�شكالت ال�صحية املرتبطة
به ،وتعترب هذه اخلطوات هي نف�سها خطوات
فقدان الوزن ،وت�شمل:
مم��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ة ب��ان �ت �ظ��ام ،م ��ن خ�لال
ممار�سة الأن�شطة البدنية ،مثل :امل�شي ب�رسعة،
وال�سباحة ،ويحتاج الأ�شخا�ص الذين يعانون
من ال�سمنة �إىل ممار�سة الن�شاط البدين متو�سط
ال�شدة مل��دة  150دقيقة �أ�سبوعي ًا على الأق��ل
لتجنب اكت�ساب ال��وزن يف امل�ستقبل .ولفقدان

وزن �أك �ب�ر ،رمب ��ا ي�ح�ت��اج الأم���ر �إىل ممار�سة
التمارين الريا�ضية ملدة  300دقيقة �أو �أكرث
�أ�سبوعي ًا.
ت� �ن ��اول غ � ��ذاء � �ص �ح��ي ،م ��ع ال�ت�رك �ي ��ز على
ال�سعرات احلرارية املنخف�ضة والأطعمة الغنية
ب��امل�غ��ذي��ات ،م�ث��ل :ال �ف��واك��ه ،واخل����ض�راوات،
واحل �ب��وب ال�ك��ام�ل��ة ،وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى م�صادر
ال�بروت�ين قليل ال��ده��ن ،والتي ت�شمل :الفول،
والعد�س ،وال�صويا ،واللحوم احلمراء ،ويجب
ت �ن��اول ال�سمك م��رت�ين �أ��س�ب��وع�ي� ًا ،واالل �ت��زام
مبنتجات الأل�ب��ان منخف�ضة ال��ده��ون ،وتناول
كميات قليلة من الدهون ،والت�أكد من �أنها ت�أتي
من م�صادر �صحية للقلب ،مثل :زيت الزيتون،
وزيت الكانوال ،وزيت اجلوز.
تناول ثالث وجبات منتظمة يومي ًا ،ووجبات
خفيفة حمدودة.
دهون الخصر والبطن
تزيد احتماالت
اإلصابة بداء السكري
وأمراض القلب
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م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ()BMI

حالة الوزن

�أقل من 18.5

نحيف

24.9-18.5

طبيعي

29.9-25.0

زائد الوزن

34.9-30.0

م�صاب بال�سمنة (الفئة )1

39.9-35.0

م�صاب بال�سمنة (الفئة )2

 40.0أو أكثر

م�صاب بال�سمنة املفرطة (الفئة )3

جدول يو�ضح م�ؤ�رش كتلة اجل�سم لقيا�س مقدار الدهون

م ��راق �ب ��ة ال� � ��وزن ب ��ان �ت �ظ ��ام ،ح �ي��ث ُي�ع�ت�بر
الأ�شخا�ص الذين يزنون �أنف�سهم مرة واحدة
على الأق��ل يف الأ�سبوع �أكرث جناح ًا يف احلفاظ
على وزنهم.
التشخيص

هناك عدد من الفحو�صات التي يجب اجرائها
لإظهار م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ،وعدم الوقوع يف
نطاق ال�سمنة ،وت�شمل ما يلي:
تاريخ العائلة ال�صحي ،وتاريخ الوزن وجهود
فقدانه ،وع��ادات ممار�سة الريا�ضة ،و�أمن��اط
تناول الطعام ،وم�ستويات ال�ضغط النف�سي،
وغريها من امل�شكالت املتعلقة بال�صحة.
�إجراء فح�ص بدين عام ،ي�شمل قيا�س الطول،
والتحقق من العالمات احليوية ،مثل :معدل
��ضرب��ات ال�ق�ل��ب ،و��ض�غ��ط ال� ��دم ،واحل� ��رارة،
واال� �س �ت �م��اع �إىل ��ضرب��ات ال�ق�ل��ب وال��رئ�ت�ين،
وفح�ص البطن.
ح�ساب م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ،حيث �سيتحقق
الطبيب من م�ؤ�رش كتلة اجل�سم لتحديد م�ستوى
ال�سمنة ،ويتعني �إج��راء ذلك مرة واح��دة على
الأقل �سنوي ًا.
األدوية المقررة لخفض
الوزن البد أن تترافق مع
نظام غذائي سليم
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ويف حالة زيادة الدهون املخزنة حول اخل�رص،
وال�ت��ي ت�سمى �أح�ي��ان� ًا ال��ده��ون احل�شوية� ،أو
ال ��ده ��ون يف منطقة ال�ب�ط��ن ،ت��زي��د اح�ت�م��االت
الإ�صابة بداء ال�سكري ،و�أمرا�ض القلب.
وتتعر�ض الن�ساء الالتي خ�رصهن �أكرث من 35
بو�صة (� 80سم) ،والرجال �أ�صحاب اخل�رص
�أكرث من  40بو�صة (� 102سم) ملخاطر �صحية
�أكرث من الأ�شخا�ص ذوي اخل�رص ال�صغري.
اخ� � �ت� � �ب � ��ارات ال � � � ��دم ،وت� ��� �ش� �م ��ل اخ��ت��ب ��ار
الكولي�سرتول ،واخ �ت �ب��ارات وظ��ائ��ف الكبد،
واختبار اجللوكوز يف �أثناء ال�صيام ،واختبار
الغدة الدرقية وغريها.
العالج

�إن الهدف من عالج ال�سمنة ،هو الو�صول �إىل
وزن �صحي ،واحل�ف��اظ عليه ،ويحتاج الأم��ر
�إىل فريق ي�ضم �أخ�صائي تغذية� ،أو �أخ�صائي
�سمنة للم�ساعدة يف فهم وتغيري ع��ادات الأكل
والأن�شطة.
وع � ��ادة م ��ا ي �ك��ون ه ��دف ال �ع�ل�اج الأويل ،هو
خ�سارة خفيفة للوزن ت�تراوح من � 3إىل % 5
من ال��وزن ،فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان الوزن
 91كيلوغرام ًا ،و�أظ�ه��ر م�ؤ�رش كتلة اجل�سم
الإ�صابة بال�سمنة ،فيجب خ�سارة ما بني 2.7
�إىل  4.5كيلوغرامات ،حتى تبد�أ ال�صحة يف
التح�سن.

خفض السعرات الحرارية

خ�ف����ض ع ��دد ال �� �س �ع��رات احل ��راري ��ة ال �ت��ي يتم
تناولها ،يعد �أ�سا�س فقدان ال��وزن ،وت�تراوح
الكمية النموذجية التي يحتاجها الإن�سان يومي ًا
بني � 1.200إىل � 1.500سعر حراري للن�ساء،
و� 1.500إىل  1.800للرجال.
أدوية فقدان الوزن

يف بع�ض الأحيان تكون الأدوية املقررة بو�صفة
طبية خلف�ض ال ��وزن م�ف�ي��دة ،م��ع م��راع��اة �أن
ا�ستخدامها ي�ك��ون بجانب النظام الغذائي،
وممار�سة التمارين الريا�ضية ،والتغيريات
ال�سلوكية ،ولي�س بد ًال منها.
جراحة إنقاص الوزن

يف بع�ض احلاالت تكون جراحة فقدان الوزن،
و ُيطلق عليها �أي�ض ًا ج��راح��ة ال�ب��دان��ة ،خيار ًا
مطروح ًا ،ويتم اللجوء �إليها يف حال ف�شل طرق
ف�ق��دان ال ��وزن الأخ� ��رى ،ويف ح ��االت ال�سمنة
املفرطة.
الجراحة يتم اللجوء
إليها في حاالت السمنة
المفرطة وفشل طرق
فقدان الوزن التقليدية

علوم
وتكنولوجيا
تحفظ لنا لحظاتنا الجميلة

الكاميرا
الكامريا ،هي تلك الآلة الرائعة التي ظهرت فكرتها الأوىل قبل  200عاماً،
لتحفظ لنا حلظاتنا اجلميلة ،وجتعل ما�ضينا بني �أيدينا كذكرى حية.
وجاء اخرتاع الكامريا ليكلل جناح العديد من اجلهود يف علم الب�صريات
والر�سم والت�صوير ،حيث ا�ستفاد عامل الريا�ضيات والطب الإيطايل
جريوالمو كاردانو ،من هذه اجلهود واخرتع العد�سة الب�صرية التي
ت�ساعد على النظر عام 1550م ،وكانت هذه العد�سة حمدبة الوجهني.
ويف عام  1660طور العامل الأيرلندي روبريت بويل ،علم الت�صوير،
وتبعه العامل الأملاين جومان تزان يف عام .1685

لويس داجير أول
من اخترع الكاميرا
بمفهومها الجديد

في عام 1839
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فكرة الكامريا ظهرت قبل زمن طويل وتطورت ب�شكل �رسيع ومتالحق
البدايات األولى

تطور

يعد العامل الفرن�سي لوي�س داجري �أول من اخرتع
كامريا مبفهومها احلديث ،وذلك عام  ،1839وقد
بد�أ حماوالته منذ عام  ،1820حني جاءته فكرة
الت�صوير ال�ضوئي ،و�سميت النظرية وقتها بالـ
«داج�يروت��اي��ب» ،وق��د � ُأطلق عليها يف ذل��ك الوقت
ب�أنها اخرتاع غري م�سبوق.
وغ�يرت ه��ذه النظرية الكثري يف ذل��ك الوقت ،وقد
ا�ستند داجري يف اخرتاعه هذا �إىل كثري من العلماء
الذين �سبقوه ،واعتمد على �أبحاثهم حتى يخرج
كامريته ال�ضوئية ،وخ�صو�ص ًا �أب �ح��اث العامل
الإجن�ل�ي��زي ه�نري فوك�س ت��ال�ب��وت ،ال ��ذي متكن
م��ن ا��س�ت�خ��راج ��ص��ورة بعد و�ضعها يف حماليل
كيميائية ،وكذلك �أبحاث عامل الفيزياء الإ�سكتلندي
جيم�س ماك�سويل ،ال��ذي يعود الف�ضل لنظرياته
يف تطوير كامريا الت�صوير املت�سل�سل �أو الفيلم،
و�إنتاج الأفالم الأبي�ض والأ�سود.

وتطورت الكامريات ب�شكل متالحق و�رسيع ،ففي
عام 1861ا�ستطاع ماك�سويل ،مب�ساعدة امل�صور
الإجنليزي توما�س �سوتون احل�صول على �أول
� �ص��ورة �أل� ��وان ،ويف ع��ام � 1888أ� �ص��در ج��ورج
اي�ستمان كامريته الكوداك ال�شهرية ليومنا هذا،
وكانت �أول كامريا م��زودة بفيلم ملفوف ،وكان
�شعاره "ا�ضغط الزر ونحن نقوم بالباقي".
ويف ع ��ام � 1896أ� ُ��ص ��درت ك ��ام�ي�رات للجيب يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،وكان تطور ًا ملحوظ ًا
يف جم��ال �صنع ال�ك��ام�يرات ،وتبعها ت�ط��ور �آخ��ر
على الأرا�ضي الأمريكية عام  1916عرب �إ�صدار
كامريات مبنظار.
ويف زم��ن احل ��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة ،وم��ا بعدها،
ت �ط��ورت �صناعة ال �ك��ام�يرات ب�شكل ك�ب�ير ،ففي
الأرب �ع �ي �ن��ات ظ �ه��رت ال �ك��ام�يرات ذات العد�سة
الوحيدة العاك�سة ،ويف  1971انت�رشت الكامريات
التي تعمل بالأفالم ب�شكل وا�سع ،و�أ�صبح وجود
كامريا يف املنزل مطلب �أ�سا�سي لغالبية العائالت.
وعلى مر التاريخ ظهرت �رشكات متعددة ل�صنع
الكامريات ،وكانت البداية يف عام  1936ب�رشكة
"كودا كروم" ،ثم �رشكة "�أجفا كروم" عام ،1938
و�رشكة "فوجي كروم" عام  ،1948وكانت �رشكة

هنري فوكس تالبوت
أول من استخرج صورة
بعد وضعها في
محاليل كيميائية
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"بوال رويد" �أول من �أ�صدرت كامريات للت�صوير
الفوري ب�أوراق �سوداء وبي�ضاء عام  ،1947بينما
�أ�صدرت الت�صوير ب�أوراق ملونة عام .1956
وما زالت ثورة الت�صوير متوا�صلة ،حيث تطور
الت�صوير يف الأل�ف�ي��ة اجل��دي��دة ب�شكل مت�سارع
وهائل ،كما تطورت التكنولوجيا امل�ستخدمة فيه
ب�شكل كبري ،و�أ�صبح الت�صوير الرقمي طاغي ًا على
الأ�شكال الأخ ��رى ،ب�سبب �إمكانياته و�سهولته،
وانت�رش ب�شكل كبري عن طريق الهواتف النقالة،
و�أجهزة احلوا�سيب املختلفة.
الكاميرا الرقمية

ظهرت �آالت الت�صوير عدمية املر�آة يف العقد الأول
من القرن الواحد والع�رشين ،وهي �آل��ة ت�صوير
رقمية من حيث نوعها ،وتتميز بعدم اعتمادها على
املر�آة يف التقاط ال�صور ،و�إمنا ت�ستخدم ح�سا�س ًا
لل�صورة ميكن من خالله ا�ستقبال ال�ضوء املنعك�س
والتقاط الواقع.
نظريات جيمس
ماكسويل لها الفضل
في تطوير كاميرا
التصوير المتسلسل

�آالت الت�صوير يف الهواتف املحمولة تطورت كثري ًا يف ال�سنوات الأخرية

وحت�ت��وي �آالت الت�صوير ه��ذه على عد�سة قابلة
للتغيري مب��ا يتنا�سب م��ع طبيعة ال�صورة امل��راد
ت�صويرها ،وت�ستطيع هذه الآالت ت�صوير مقاطع
مرئية بجودة عالية.
الفيديو كاميرا

تلتقط �آل ��ة الت�صوير � �ص��ور ًا للحظة معينة من
الواقع ،ثم يتم تخزينها على هيئة ملف يحفظ على
الأجهزة الرقمية ،وت�ستطيع الكامريات احلديثة
�أن تلتقط مقاطع فيديو ،وه��ي جمموعة �صور
متتالية ت�سمى �إط ��ارات تلتقط على ف�ترات ثابتة
من الزمن ،وتقا�س جودة الفيديو بعدد الإطارات
يف كل ثانية ،وكلما زاد ع��دد الإط ��ارات امل�صورة
يف الثانية الواحدة ،زادت جودة املقطع ،وزادت
�أي�ض ًا امل�ساحة املطلوبة لتخزينه.
كاميرات الهواتف

جيمس ماكسويل

استطاع في عام 1861
الحصول على أول
صورة باأللوان

ت�صوير يف ك��وري��ا اجلنوبية م��ن �صناعة �رشكة
�سام�سوجن ميكنه التقاط �صور ذات  3.5مليون
بيك�سل للإن�ش الواحد (�أي  0.35ميغا بيك�سل
باملفهوم احلايل) ،وي�ستطيع تخزين � 20صورة يف
ذاكرته الداخلية.
وبد�أت �آالت الت�صوير يف الهواتف املحمولة تتطور
بعد العقد الأول من القرن الواحد والع�رشين،
حيث �أ�صبحت �أك�ث�ر دق��ة وو� �ض��وح � ًا ،كما �أنها
ح�صلت على ال�ع��دي��د م��ن امل �ي��زات الإل�ك�ترون�ي��ة،
ك�م�ي��زة اك�ت���ش��اف ال ��وج ��ه ،وخ��ا��ص�ي�ت��ي التكبري
والت�صغري ،وقد ازداد عدد الـ "بيك�سالت" للإن�ش
الواحد ب�شكل هائل.

ومع التطور التكنولوجي ،وخ�صو�ص ًا يف جمال
الإلكرتونيات ،جنح العلماء يف و�ضع �آلة الت�صوير
على رقاقة يف بداية الت�سعينات ،وكان ذلك على يد
العدسة المُدمجة
املهند�س والفيزيائي �إيريك فو�سم ،مبعاونة فريقه.
هي عد�سات متوافرة لنظامي الكامريات الفلمية،
وق��د ك��ان ه��ذا االخ�ت�راع ه��و ب��داي��ة �إ��ض��اف��ة �آالت
وال �ك��ام�يرات ال��رق�م�ي��ة ،حيث تعتمد على �أف�لام
الت�صوير �إىل اللوح الإلكرتوين للهاتف ،ويف عام
 35مم حلفظ ال�صور يف الكامريات الفلمية ،دون
 2000ظهر �أول هاتف حممول يحتوي على �آلة
عد�سات متغرية البعد ،فيما تتوافر مع الكامريات

ال��دي�ج�ي�ت��ال ب�ع��دة �أح �ج��ام و�أب �ع ��اد ،وت�ع�م��ل ه��ذه
العد�سات على حفظ ال�صور على بطاقة �أو كرت
الذاكرة ،بد ًال من الفيلم ،وتتميز بثمنها الرخي�ص،
مقارنة بكامريات العد�سة الأحادية.
العدسة األحادية

ُ�سميت بذلك لأنها تلتقط ال�صور بتقنية خمتلفة،
ويتميز هذا النوع من العد�سات باجلودة العالية،
والقدرة على التحكم يف �إعداداتها يدوي ًا ،كما �أنها
�رسيعة يف التقاط ال�صور.
وتعتمد هذه العد�سات �أي�ض ًا على الكامريات الفلمية
امل�ستخدمة للأفالم  35مم حلفظ ال�صور� ،إال �أنها
�أكرث ا�ستخدام ًا مع تقنية الكامريات الديجيتال،
وتتغري �أ�سعار هذه الكامريات من وقت لآخر ،كما
يقل �سعرها �شيئ ًا ف�شيئ ًا كلما زاد انت�شارها.

امل�صادر:

 -1كتاب كيف تعمل الكامريا ،للكاتب توم
هاريرز .2002
 -2ك �ت��اب ال �ك��ام�يرات ال��رق �م �ي��ة ،للكاتب
جريالد جريفيت�ش.2017
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وجوه

ن�ست�ضيف يف هذه الزاوية �أحد
�أف ��راد �أ���س��رة ال�شركة ،للتعرف
ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب ،واحل ��دي ��ث
ع��ن ب��ع�����ض اجل ��وان ��ب املهنية
وال�شخ�صية يف جتربته.

فهد
عبد ا لعز يز
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
العلمي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

فهد عبدالعزيز الفهد ،مهند�س �أول تن�سيق
امل�شاريع ،حا�صل على بكالوريو�س هند�سة
�إلكرتونية من جامعة "ديتون" يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
التحقت للعمل يف ال�شركة يف عام  ،1992حيث
مت تعييني يف دائرة ال�صيانة ق�سم الآالت الدقيقة
يف م�صفاة ميناء عبداهلل ،كمهند�س �آالت دقيقة،
وكان يل �شرف امل�شاركة �ضمن الفريق املعني
ب�إعادة ت�أهيل امل�صفاة بعد الدمار الذي حل بها
�أثناء فرتة الغزو الغا�شم على دولة الكويت.
وبعد انتهاء فرتة الت�أهيل� ،أ�سند �إ ّيل العمل
يف مناطق خ ��ارج ال ��وح ��دات ،م��ث��ل :منطقة
ال�����ص��ه��اري��ج ،واجل���زي���رة اال���ص��ط��ن��اع��ي��ة،
وم�ضخات حتويل املنتجات داخ��ل امل�صفاة
وخارجها مع م�ستودع الفحم وتوابعه ،ثم بعد
ذلك مت انتدابي �إىل دائرة امل�شاريع يف نوفمرب
عام  ،1996مع فريق الإن�شاءات املجموعة
( )3يف م�صفاة ال�شعيبة ،والذي كان �أول فريق
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يتم ت�شكيله يف دائرة امل�شاريع.
وقد �شاركت يف عدة م�شاريع ،منها� :إعادة ت�أهيل
ر�صيف ال�شعيبة للمنتجات ،وا�ستبدال �أجهزة
قيا�س م�ستوى املنتجات يف ال�صهاريج ب�أجهزة
عالية الدقة ،وحتديث �أجهزة غرفة التحكم
الرئي�سية والغرف الفرعية ،وحتويل التحكم من
الغرفة الرئي�سية القدمية �إىل اجلديدة ،وم�شروع
وح��دة ا���س�ترج��اع غ��از ال�شعلة (،)FGRU
وم�شروع معاجلة غاز العادم (.)TGTU
عقب ذلك مت نقلي �إىل م�صفاة ميناء الأحمدي مع
جمموعة تن�سيق امل�شاريع ( ،)Cوا�ستلمت عدة
م�شاريع منها ( ،)MIOP-Iوم�شروع التخل�ص
من غاز الهالون ،وحتديث �أجهزة الإن��ذار يف
امل�صايف الثالث والت�سويق املحلي ،وم�شروع
أطمح في المساهمة
بتدريب الجيل الجديد
واالرتقاء بهم لمواصلة
االرتقاء بأداء الشركة

حمطة الكهرباء الرئي�سية ( ،)M20وم�شروع
تغذية م�صفاة ميناء الأحمدي ب�شبكة املياه،
وكذلك م�شاريع �أخرى مت �إجنازها يف م�صفاتي
ال�شعيبة ،وميناء الأح��م��دي ،ثم انتقلت �إىل
جمموعة تن�سيق امل�شاريع ( ،)3و�أعمل حالياً
مب�شروع تو�سعة م�ستودع الأحمدي ،وهو يف
طور الت�شغيل.

• ما طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

�أق��وم ب ��إدارة امل�شاريع التي تنفذها جمموعة
تن�سيق امل�شاريع ( ،)3يف جميع مراحلها ،بداية
من الدرا�سات التي يتم �إع��داده��ا للم�شاريع،
وحتى ت�سليم امل�شروع ،ومتابعة امل�شاريع
ح�سب اخلطة الزمنية وامليزانية التي مت
اعتمادها ،والتخطيط لإمتام �إجنازها وت�سليمها
للإدارات املعنية يف ال�شركة.

• ما �سبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

ال�سبب يرجع لتوافق العمل يف القطاع النفطي
متاماً مع تخ�ص�صي الدرا�سي ،كما �أن��ه يعد
من القطاعات الهامة التي تقدم خربات كبرية

التزلج على املاء كان من الهوايات املف�ضلة لفهد عبدالعزيز

ومتنوعة ت�ساهم يف �إثراء ثقافة املهند�س ،ودعم • هل ت�شعر �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

م�سريته املهنية.
تنوع املجاالت قد ال يتوافق مع ميويل ب�شكل
• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف ًا بني احلياة العملية ،كامل ،حيث �إن هذا الأمر ي�ضيف �إ ّيل م�س�ؤوليات
خارج نطاق تخ�ص�صي.
والدرا�سة النظرية؟

االختالف يتمثل يف حمدودية اجلانب العملي • م��ا �أه ��م الإجن � ��ازات ال�ت��ي حققتها يف جمال
يف الدرا�سة ،مقارنة بطبيعة العمل التي تقوم العمل؟

على �أ�سا�س املمار�سة العملية ،والتنوع يف
التخ�ص�صات ،م��ع رب��ط الناحية النظرية
بالناحية العملية ،مما يزيد اخل�برات عملياً
و�إدارياً.

• ما �أهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل؟
وكيف تتغلب عليها؟

يعد �إجن��از امل�شاريع ح�سب اخلطة الزمنية
املو�ضوعة ،وبالتكلفة املعتمدة ،واحل�صول
على قبول ا�ستالم امل�شروع بعد الت�شغيل،
وت�سليمه ل�ل�إدارة املخت�صة بال�شركة من �أهم
التحديات التي نقابلها يف العمل.
ونتغلب على ه��ذه امل�شاكل من خ�لال �إع��داد
درا�سة تف�صيلية عن كل م�شروع ،ومراجعتها
ب��دق��ة م ��ع اجل ��ه ��ات امل��خ��ت�����ص��ة ب��ال�����ش��رك��ة،
وو�ضع اخلطط العملية للتنفيذ ،والتن�سيق
م��ع الإدارات املخت�صة وامل��ق��اول ،حل��ل كل
املعوقات ،وتختلف هذه اخلطط على ح�سب
نوعية امل�شروع وموقعه.

هناك العديد من الإجن ��ازات ،منها �إجن��ازات
فردية ،ومنها ما مت مب�شاركة جماعية ،حيث
�شاركت يف �إجن��از العديد من امل�شاريع ،ومن
امل�شاريع املميزة التي �ساهمت يف �إجنازها
بنجاح ،رغم التحديات الكبرية التي واجهتنا،
م�شروع التخل�ص من غاز الهالون وحتديث
�أجهزة الإن��ذار يف امل�صايف الثالث والت�سويق
املحلي� ،إذ �أن هذا امل�شروع يت�سم بنطاق وا�سع
ي�شمل العديد من املواقع بال�شركة.
وكذلك م�شروع تنفيذ املحطة الرئي�سية للكهرباء
مب�صفاة ميناء الأحمدي ،والذي �شهد حتويل
الكهرباء من املحطة القدمية ،وحمطة وزارة
إنجاز المشاريع حسب
الخطة الزمنية وبالتكلفة
المعتمدة من أهم
التحديات التي نقابلها

الكهرباء �إىل املحطة الرئي�سية ( ،)M20ثم �إىل
املحطات الفرعية ،وعددها  22حمطة ،وهي
عملية كبرية ومعقدة مت تنفيذها بالتن�سيق
مع ق�سم �صيانة الكهرباء والتكييف ،وق�سم
اجل��ودة ،وامل�شغلني يف امل�صفاة القدمية والـ
( ،)RMPوق�سم الآالت الدقيقة.
وحتقق هذا الإجن��از دون احلاجة �إىل �إطفاء
الوحدات يف امل�صفاة ،وهو ما حاز على �إعجاب
�إدارة امل�صفاة و�إدارة امل�شاريع.

• ما ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟

تطوير الذات ال يتوقف على مدى اخلربة التي
يكت�سبها الفرد فقط ،بل يتطلب الأمر مواجهة
التحديات ،وتو�سيع نطاق املعرفة.

• م��ا ط�م��وح��ات��ك ،وم ��ا ال ��ذي ت ��ود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟

�أطمح �إىل االرتقاء مل�ستوى �أعلى ،و�إجناز كل
ما يتم �إ�سناده �إ ّيل من قبل ال�شركة ،وامل�ساهمة
ب�شكل كبري يف تدريب وتطوير اجليل اجلديد
واالرت ��ق ��اء ب��ه��م مل��وا���ص��ل��ة م�����س�يرة العطاء
واالرتقاء ب�أداء ال�شركة.

• ما هواياتك ،وهل حتر�ص على ممار�ستها؟

من هواياتي ريا�ضة التزلج على امل��اء ،ومل
يت�سنى يل اال�ستمرار يف ممار�ستها ب�سبب �ضيق
الوقت.
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هل تعلم ؟
•�أن  % 11من �إنتاج الياب�سة ي�ستهلك كطعام
�أن  % 3فقط من مياه الأر�ض �صالحة
لل�شرب.
•�أن كتلة ال�شم�س تعادل  % 29من كتلة
المجموعة ال�شم�سية.

كلمات

•�سر النجاح ال يكمن في عدم ال�سقوط ،بل في
النهو�ض كلما �سقطنا.
•كن على �صلة بالأ�شخا�ص الإيجابيين ،و�أهرب
بتفا�ؤلك من ال�سلبيين.
•عداوة �صريحة �أجدى من �صداقة م�صطنعة.

معلومات عامة

•الغولف ،هي الريا�ضة الوحيدة التي تم ممار�ستها
على �سطح القمر.
•يم�شي الإن�سان خالل حياته مع يعادل � 4أ�ضعاف
محيط الكرة الأر�ضية.

من الكويت

•كان علم الكويت الأول باللون الأحمر حتى عام  ،1871ثم
رفع العلم الثاني عام  ،1914وهو �أحمر �أي�ض ًا وفي و�سطه هالل
ونجمة بي�ضاء ،وظل لون العلم �أحمر كما هو عندما رفع العلم
الثالث� ،إال �أن كلمة «كويت» حلت محل الهالل والنجمة.
و�شهد العلم بعدها بع�ض التعديالت ،حيث �أ�ضيفت له
ال�شهادتان ،و�أ�ضيف برثن ال�صباح ،وهو على �شكل مخلب ال�صقر
عام  1940في عهد ال�شيخ �أحمد الجابر ال�صباح.
�أما العلم الرابع بالألوان الأربعة (�أخ�ضر� ،أبي�ض� ،أحمر،
�أ�سود) فقد رفع في  24نوفمبر عام  1961في عهد ال�شيخ
عبداهلل ال�سالم ال�صباح.

شخصيات

مجدي يعقوب:

هو جراح م�صري بريطاني ،ولد في نوفمبر عام  1935في محافظة ال�شرقية ،ح�صل على العديد من الأو�سمة والجوائز
الفخرية خالل م�سيرته المليئة بالنجاحات في مجال طب القلب� ،إذ نال زمالة كلية الجراحين الملكية في �إنجلترا ،وح�صل
على �ألقاب من مختلف الجامعات البريطانية ،والأمريكية ،والإيطالية.
در�س يعقوب الطب في جامعة القاهرة ،وفي  1962ذهب �إلى �أمريكا للعمل فيها ،ثم انتقل في نف�س العام �إلى العا�صمة
البريطانية لندن للعمل داخل م�ست�شفى ال�صدر.
تخ�ص�ص يعقوب في جراحة القلب ،والرئتين ،وعمل في م�ست�شفى "هارفيلد" خالل الفترة ما بين  1969و ،2001وخاللها
ت�سلم من�صب مدير ق�سم الأبحاث العلمية والتعليم ،و�أ�صبح �أ�ستاذ ًا ُيدر�س الطب في المعهد القومي للقلب والرئة.
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•

•م�صنع زيوت التزييت في م�صفاة ال�شعيبة.

• •م�شروع تو�سعة وحدة التك�سير بالهيدروجين في الم�صفاة.
الوطنية :عدد يناير 1977
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